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DRŽAVNI ZBOR
873. Zakon o varstvu okolja (ZVO-2)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o varstvu okolja (ZVO-2)

Razglašam Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki ga je 
sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 
2022.

Št. 003-02-1/2022-79
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O VARSTVU OKOLJA (ZVO-2)

I. TEMELJNE DOLOČBE

1. Splošne določbe

1. člen
(vsebina)

(1) Ta zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem 
kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremlja-
nje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske in finančne 
instrumente varstva okolja, javne službe varstva okolja in druga 
z varstvom okolja povezana vprašanja.

(2) S tem zakonom se v pravni red Republike Slovenije 
prenašajo:

1. Direktiva 87/217/EGS Sveta z dne 19. marca 1987 o 
preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja z azbe-
stom (UL L št. 85 z dne 28. 3. 1987, str. 40), zadnjič spremenje-
na s Sklepom (EU) 2018/853 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. maja 2018 o spremembi Uredbe (EU) št. 1257/2013 
ter direktiv 94/63/ES in 2009/31/ES Evropskega parlamenta 
in Sveta in Direktivi Sveta 86/278/EGS in 87/217/EGS v zvezi 
s postopkovnimi pravili na področju okoljskega poročanja in 
razveljavitvi Direktive Sveta 91/692/EGS (UL L št. 150 z dne 
14. 6. 2018, str. 155),

2. Direktiva 91/271/EGS Sveta z dne 21. maja 1991 
o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L št. 135 z dne 
30. 5. 1991, str. 40), zadnjič spremenjena z Direktivo 
2013/64/EU Sveta z dne 17. decembra 2013 o spremembi di-
rektiv Sveta 91/271/EGS in 1999/74/EC ter direktiv 2000/60/ES, 
2006/7/ES, 2006/25/ES in 2011/24/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta zaradi spremembe položaja Mayotta v razmerju do 
Evropske unije (UL L št. 353 z dne 28. 12. 2013, str. 8),

3. Direktiva 94/62/ES Evropskega Parlamenta in Sveta 
z dne 20. decembra 1994 o embalaži in odpadni embalaži 
(UL L št. 365 z dne 31. 12. 1994, str. 10), zadnjič spremenjena 
z Direktivo (EU) 2018/852 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 94/62/ES o embalaži 
in odpadni embalaži (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 141),

4. Direktiva 98/70/ES Evropskega Parlamenta in Sveta 
z dne 13. oktobra 1998 o kakovosti motornega bencina in 
dizelskega goriva ter spremembi Direktive 93/12/EGS (UL L 
št. 350 z dne 28. 12. 1998, str. 58), zadnjič spremenjena 
z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1),

5. Direktiva 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 spremenjena z Delegirano 
Direktivo Komisije (EU) 2020/363 z dne 17. decembra 2019 o 
spremembi Priloge II k Direktivi 2000/53/ES Evropskega par-
lamenta in Sveta o izrabljenih vozilih glede določenih izjem za 
svinec in svinčeve spojine v sestavnih delih (UL L št. 67 z dne 
5. 3. 2020, str. 119),

6. Direktiva 2000/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 23. oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe Skupnosti 
na področju vodne politike (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije 2014/101/EU 
z dne 30. oktobra 2014 o spremembi Direktive Evropskega 
parlamenta in Sveta 2000/60/ES o določitvi okvira za ukre-
pe Skupnosti na področju vodne politike (UL L št. 311 z dne 
31. 10. 2014, str. 32),

7. Direktiva 2001/18/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 12. marca 2001 o namernem sproščanju gensko 
spremenjenih organizmov v okolje in razveljavitvi Direktive 
Sveta 90/220/EGS (UL L št. 106 z dne 17. 4. 2001, str. 1), 
zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 2019/1381 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in 
trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o 
spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, 
(ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, 
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(ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in 
Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1),

8. Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov in pro-
gramov na okolje (UL L št. 197 z dne 21. 7. 2001, str. 30),

9. Direktiva 2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 25. junija 2002 o ocenjevanju in upravljanju okoljske-
ga hrupa (UL L št. 189 z dne 18. 7. 2002, str. 12), zadnjič 
spremenjena z Delegirano Direktivo Komisije (EU) 2021/1226 
z dne 21. decembra 2020 o spremembi Priloge II k Direktivi 
2002/49/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede skupnih 
metod ocenjevanja hrupa zaradi prilagoditve znanstvenemu in 
tehničnemu napredku (UL L št. 269 z dne 28. 7. 2021, str. 65),

10. Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 28. januarja 2003 o dostopu javnosti do informacij o oko-
lju in o razveljavitvi Direktive Sveta 90/313/EGS (UL L št. 41 z 
dne 14. 2. 2003, str. 26),

11. Direktiva 2003/35/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 26. maja 2003 o sodelovanju javnosti pri sestavi neka-
terih načrtov in programov v zvezi z okoljem in o spremembi di-
rektiv Sveta 85/337/EGS in 96/61/ES glede sodelovanja javno-
sti in dostopa do sodišč (UL L št. 156 z dne 25. 6. 2003, str. 17), 
zadnjič spremenjena z Direktivo (EU) 2016/2284 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju 
nacionalnih emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremem-
bi Direktive 2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES 
(UL L št. 344 z dne 17. 12. 2016, str. 1),

12. Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 13. oktobra 2003 o vzpostavitvi sistema za trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Uniji in spre-
membi Direktive 96/61/ES (UL L št. 275 z dne 25. 10. 2003, 
str. 32), zadnjič spremenjena z Delegirano uredbo Komisije 
(EU) 2021/1416 z dne 17. junija 2021 o spremembi Direktive 
2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta glede izključitve 
dohodnih letov iz Združenega kraljestva iz sistema EU za 
trgovanje z emisijami (UL L št. 305 z dne 31. 8. 2021, str. 1),

13. Direktiva 2004/35/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 21. aprila 2004 o okoljski odgovornosti v zvezi s 
preprečevanjem in sanacijo okoljske škode (UL L št. 143 z 
dne 30. 4. 2004, str. 56), zadnjič spremenjena z Uredbo (EU) 
2019/1010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 5. junija 
2019 o uskladitvi obveznosti poročanja na področju zakonoda-
je, povezane z okoljem, ter spremembi uredb (ES) št. 166/2006 
in (EU) št. 995/2010 Evropskega parlamenta in Sveta, di-
rektiv 2002/49/ES, 2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 
2010/63/EU Evropskega parlamenta in Sveta, uredb Sve-
ta (ES) št. 338/97 in (ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 
86/278/EGS (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 115),

14. Direktiva 2004/107/ES Evropskega Parlamenta in 
Sveta z dne 15. decembra 2004 o arzenu, kadmiju, živem sre-
bru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem 
zraku (UL L št. 23 z dne 26. 1. 2005, str. 3), zadnjič spreme-
njena z Direktivo Komisije (EU) 2015/1480 z dne 28. avgusta 
2015 o spremembi nekaterih prilog k direktivama 2004/107/ES 
in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sveta ter določitvi 
pravil glede referenčnih metod, potrjevanja podatkov in umesti-
tve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti zunanjega zraka 
(UL L št. 226 z dne 29. 8. 2015, str. 4),

15. Direktiva 2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 15. marca 2006 o ravnanju z odpadki iz rudarskih 
in drugih ekstraktivnih dejavnosti ter o spremembi Direktive 
2004/35/ES – Izjava Evropskega parlamenta, Sveta in Komisije 
(UL L št. 102 z dne 11. 4. 2006, str. 15), zadnjič spremenjena 
z Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere 
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom (UL L 
št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14),

16. Direktiva 2006/66/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 6. septembra 2006 o baterijah in akumulatorjih ter 
odpadnih baterijah in akumulatorjih in razveljavitvi Direktive 

91/157/EGS (UL L št. 266 z dne 26. 9. 2006, str. 1), zadnjič 
spremenjena z Direktivo (EU) 2018/849 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi direktiv 2000/53/
ES o izrabljenih vozilih, 2006/66/ES o baterijah in akumula-
torjih ter odpadnih baterijah in akumulatorjih ter 2012/19/EU 
o odpadni električni in elektronski opremi (UL L št. 150 z dne 
14. 6. 2018, str. 93),

17. Direktiva 2008/50/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 21. maja 2008 o kakovosti zunanjega zraka in čistej-
šem zraku za Evropo (UL L št. 152 z dne 11. 6. 2008, str. 1), 
zadnjič spremenjena z Direktivo Komisije (EU) 2015/1480 z 
dne 28. avgusta 2015 o spremembi nekaterih prilog k direkti-
vama 2004/107/ES in 2008/50/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta ter določitvi pravil glede referenčnih metod, potrjevanja 
podatkov in umestitve mest vzorčenja za ocenjevanje kakovosti 
zunanjega zraka (UL L št. 226 z dne 29. 8. 2015, str. 4),

18. Direktiva 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 19. novembra 2008 o odpadkih in razveljavitvi nekate-
rih direktiv (UL L št. 312 z dne 22. 11. 2008, str. 3), zadnjič spre-
menjena z Direktivo (EU) 2018/851 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2018 o spremembi Direktive 2008/98/ES 
o odpadkih (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 109),

19. Direktiva 2009/31/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 23. aprila 2009 o geološkem shranjevanju ogljikovega 
dioksida in spremembi Direktive Sveta 85/337/EGS, direktiv 
2000/60/ES, 2001/80/ES, 2004/35/ES, 2006/12/ES, 2008/1/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta ter Uredbe (ES) št. 1013/2006 
(UL L št. 140 z dne 5. 6. 2009, str. 114), zadnjič spremenjena 
z Uredbo (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije in 
podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 1),

20. Direktiva 2009/41/ES Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 6. maja 2009 o uporabi gensko spremenjenih mikro-
organizmov v zaprtih sistemih (prenovitev) (UL L št. 125 z dne 
21. 5. 2009, str. 75),

21. Direktiva 2009/147/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. novembra 2009 o ohranjanju prosto živečih 
ptic (UL L št. 20 z dne 26. 1. 2010, str. 7), zadnjič spreme-
njena z Uredbo (EU) 2019/1010 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. junija 2019 o uskladitvi obveznosti po-
ročanja na področju zakonodaje, povezane z okoljem, ter 
spremembi uredb (ES) št. 166/2006 in (EU) št. 995/2010 
Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 2002/49/ES, 
2004/35/ES, 2007/2/ES, 2009/147/ES in 2010/63/EU Evrop-
skega parlamenta in Sveta, uredb Sveta (ES) št. 338/97 in 
(ES) št. 2173/2005 ter Direktive Sveta 86/278/EGS (UL L 
št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 115),

22. Direktiva 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja (prenovitev), 
(UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17), zadnjič popravljena s 
Popravkom (UL L št. 158 z dne 19. 6. 2012, str. 25), (v nadalj-
njem besedilu: Direktiva 2010/75/EU),

23. Direktiva 2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov nekaterih javnih 
in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, 
str. 1), zadnjič spremenjena z Direktivo 2014/52/EU Evropske-
ga parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o spremembi Di-
rektive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zaseb-
nih projektov na okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1),

24. Direktiva 2012/18/EU Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč, v katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in 
nato razveljavlja Direktivo Sveta 96/82/ES (UL L št. 197 z dne 
24. 7. 2012, str. 1),
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25. Direktiva 2012/19/EU Evropskega parlamenta in Sve-
ta z dne 4. julija 2012 o odpadni električni in elektronski opremi 
(OEEO) (UL L št. 197 z dne 24. 7. 2012, str. 38), zadnjič spre-
menjena z Direktivo (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 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, 
str. 93),

26. Direktiva (EU) 2015/2193 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2015 o omejevanju emisij nekaterih 
onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v zrak (UL L 
št. 313 z dne 28. 11. 2015, str. 1),

27. Direktiva (EU) 2016/2284 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 14. decembra 2016 o zmanjšanju nacionalnih 
emisij za nekatera onesnaževala zraka, spremembi Direktive 
2003/35/ES in razveljavitvi Direktive 2001/81/ES (UL L št. 344 
z dne 17. 12. 2016, str. 1),

28. Direktiva (EU) 2019/904 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 5. junija 2019 o zmanjšanju vpliva nekaterih plastič-
nih proizvodov na okolje (UL L št. 155 z dne 12. 6. 2019, str. 1).

2. člen
(uporaba)

(1) Določbe tega zakona se ne uporabljajo:
1. pri odrejanju in izvajanju nujnih ukrepov in nalog zašči-

te, reševanja in pomoči v primeru naravne ali druge nesreče v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, od trenutka nastanka naravne ali druge nesreče 
do ure ali dneva, ko pristojna oseba za vodenje intervencije v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, odloči, da so zagotovljeni pogoji za prenehanje 
intervencije;

2. pri izvajanju izrednih ukrepov v času povečane stopnje 
ogroženosti v zvezi z intervencijo v primeru naravne nesreče 
zaradi škodljivega delovanja voda v skladu s predpisi, ki urejajo 
vode, ki so nujna dela pri izvajanju zaščite, reševanja in pomoči 
v času povečane stopnje ogroženosti zaradi škodljivega delo-
vanja voda, od trenutka nastanka naravne ali druge nesreče 
do ure ali dneva, ko pristojna oseba za vodenje intervencije v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, odloči, da so zagotovljeni pogoji za prenehanje 
intervencije, in

3. pri izvajanju nujnih ukrepov obrambe države v skladu 
s predpisi, ki urejajo obrambo, v času povečane nevarnosti 
napada na državo, neposredne vojne nevarnosti ter razglaše-
nega izrednega ali vojnega stanja do dneva preklica teh stanj 
v skladu s predpisi, ki urejajo obrambo.

(2) Pri izvajanju nalog in ukrepov iz prvega odstavka tega 
člena je treba v čim večji meri upoštevati cilje varovanja okolja 
ter potrebe ohranjanja narave v skladu z zakonom, ki ureja 
ohranjanje narave.

(3) Ne glede na določbe prvega odstavka tega člena se 
v primerih iz 1. točke prvega odstavka tega člena uporabljajo 
določbe tega zakona v delu, ki ureja ukrepe ob okoljski nesreči 
in večji nesreči.

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. Narava je celota materialnega sveta in sestav z narav-

nimi zakoni med seboj povezanih in soodvisnih delov okolja in 
procesov. Človek je sestavni del narave.

1.1 Ohranjanje narave je izvajanje ukrepov ohranjanja 
biotske raznovrstnosti in sistema varstva naravnih vrednot, kot 
jih opredeljujejo predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. Biotska 
raznovrstnost je biotska raznovrstnost po predpisih, ki urejajo 
ohranjanje narave. Ugodno stanje ohranjenosti zavarovanih 
vrst in habitatnih tipov je stanje, določeno s predpisi o ohra-
njanju narave.

1.2 Naravni pojavi so fizikalno-kemični procesi, sevanja, 
geološki pojavi, podnebne, hidrografske in biološke razmere ter 
drugi naravni pojavi, ki povzročajo spremembe okolja.

2. Okolje je tisti del narave, kamor seže ali bi lahko segel 
vpliv človekovega delovanja.

2.1 Deli okolja so mineralne surovine, tla, voda, zrak, 
živalske in rastlinske vrste, vključno z njihovim genskim ma-
terialom.

2.2 Posebni deli okolja so deli okolja, ki imajo koristno vlo-
go za drug del okolja ali javnost; to so vode in tla ter s predpisi o 
ohranjanju narave posebej določene mednarodno varovane in 
zavarovane prosto živeče rastlinske in živalske vrste (v nadalj-
njem besedilu: zavarovana vrsta), njihovi habitati in habitatni 
tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, ter naravne 
vrednote po predpisih o ohranjanju narave.

2.3 Tla so vrhnja plast zemeljske skorje nad matično 
podlago (kamnine ali sedimenti). Tla sestavljajo anorganske in 
organske snovi, voda, zrak in živi organizmi.

2.4 Vode so vode po predpisih o vodah in predpisih o 
varstvu okolja.

2.5 Naravna dobrina je del okolja in je lahko naravno 
javno dobro, naravni vir ali naravna vrednota.

2.6 Naravno javno dobro je del okolja, na katerem je z 
zakonom vzpostavljen status javnega dobra.

2.7 Naravni vir je del okolja, ki je lahko predmet gospo-
darske rabe.

2.8 Naravna vrednota so naravne vrednote po predpisih 
o ohranjanju narave.

2.9 Kulturna dediščina je kulturna dediščina, vključno 
z arheološkimi sestavinami, po predpisih o varstvu kulturne 
dediščine.

3. Obremenitev okolja je poseg ali posledica posega v 
okolje, ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesna-
ževanje okolja, rabo naravne dobrine, tveganje za okolje ali 
okoljsko škodo.

3.1 Celotna obremenitev okolja so skupni vplivi in učinki 
več istovrstnih emisij v okolje, skupna obremenitev okolja pa so 
skupni vplivi in učinki vseh prisotnih raznovrstnih emisij v okolje.

3.2 Celotna obremenitev posega v okolje so skupni vplivi 
in učinki posega v okolje in z njim povezanih dejavnosti na oko-
lje, skupna obremenitev posega v okolje pa so skupni vplivi in 
učinki na okolje, ki so posledica obstoječega stanja ter posega 
v okolje in z njim povezanih dejavnosti.

3.3 Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki pre-
sega mejne vrednosti emisije ali druge vrednosti standardov 
kakovosti okolja, ali dovoljeno rabo naravne dobrine, vključno 
z okoljsko škodo in okoljsko nesrečo. Čezmerno obremenitev 
predstavlja tudi obremenitev, ki je posledica odstopa od pravil 
ravnanja, predpisanih z namenom varovanja okolja ali rabe 
naravne dobrine.

3.4 Pomembni škodljivi vplivi na okolje so pomembni 
vplivi na okolje ali vplivi, ki bodo verjetno pomembno vplivali 
na okolje.

3.5 Znatno tveganje za zdravje ljudi in za okolje je mo-
žnost povzročitve čezmerne obremenitve okolja, ki ima za 
posledico verjetno pomembne vplive na zdravje ljudi in lahko 
povzroča pomembne vplive na okolje.

4. Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opu-
stitev ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje 
človekovemu zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja 
ter preživetju, zdravju in počutju drugih organizmov, in se 
nanaša zlasti na onesnaževanje okolja, emisije v okolje, rabo 
naravnih dobrin, povzročanje tveganja za okolje, med drugim z 
gradnjo in uporabo objektov, opravljanjem proizvodnih in drugih 
dejavnosti, dajanje proizvodov na trg in njihovo potrošnjo ter 
ravnanjem z odpadki.

4.1 Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno 
vnašanje snovi ali energije v ali na zrak, vodo ali tla, nastajanje 
odpadkov in določena ravnanja z njimi ter je posledica človeko-
vega delovanja ali dejavnosti, ki lahko škoduje okolju, zdravju 
ljudi ali premoženju.
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4.2 Mejni stroški onesnaževanja okolja so s predpisom 
določeni dodatni stroški povzročitelja onesnaževanja okolja, ki 
so posledica proizvodnje dodatne enote proizvoda ali storitve 
in niso všteti v lastno ceno proizvoda ali storitve.

4.3 Emisija je neposredno ali posredno izpuščanje ali od-
dajanje snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije 
(hrup, vibracije, sevanje, toplota in svetloba) ali organizmov ali mi-
kroorganizmov iz posameznega vira ali razpršenih virov v okolje.

4.4 Mejna vrednost emisije je predpisana vrednost emi-
sije, ki je določena kot masa, izražena s posebnimi parametri, 
koncentracija ali raven emisije ipd., ter v enem ali več časovnih 
obdobjih ne sme biti presežena.

4.5 Raba naravnih dobrin je splošna raba delov okolja, 
za katero ni treba pridobiti posebne pravice, ali posebna raba 
delov okolja, za katero je treba pridobiti posebno pravico rabe 
v skladu z zakonom.

4.6 Tveganje za okolje je verjetnost, da bo nek poseg v 
okolje posredno ali neposredno v določenih okoliščinah ali v 
določenem času škodoval okolju ali življenju ali zdravju ljudi.

4.7 Okoljska nesreča je nenadzorovan ali nepredviden 
dogodek, povezan s posegom v okolje, ki ima zaradi obreme-
nitve okolja takoj ali pozneje za posledico neposredno ali po-
sredno ogrožanje življenja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja.

4.8 Večja nesreča je okoljska nesreča, ki je posledica 
nenadzorovanih dogodkov pri obratovanju obrata tveganja iz 
131. člena tega zakona.

4.9 Izredni dogodek je nepredviden dogodek, ki povzroči 
kratkotrajno čezmerno obremenitev okolja.

4.10 Okoljska škoda je škoda, povzročena posebnim 
delom okolja.

4.10.1 Škoda je merljiva negativna sprememba posebne-
ga dela okolja ali večja merljiva prizadetost njegove funkcije, 
povzročena neposredno ali posredno.

4.10.2 Neposredna nevarnost škode je dovolj velika ver-
jetnost, da bo okoljska škoda nastala v bližnji prihodnosti, 
ter vključuje situacije, kot so na primer skladiščenje nevarnih 
snovi v nasprotju s pravili za varno skladiščenje, puščanje in 
odmetavanje odpadkov v okolju, odvajanje odpadnih voda brez 
ustreznega čiščenja, kadar je to potrebno, in druge podobne 
neposredne nevarnosti, ki lahko škodljivo vplivajo na kakovost 
vode in tal ter zavarovane vrste in naravne habitate.

4.11 Bistvena lastnost posega v okolje je tista lastnost, 
zaradi katere ima lahko poseg v okolje pomembne vplive na 
okolje oziroma se pomembni vplivi na okolje lahko pričakujejo, 
in se izraža zlasti z njegovo zmogljivostjo.

5. Kakovost okolja je stanje okolja ali njegovega dela, ki 
je posledica emisije in drugih človekovih dejanj ter delovanja 
naravnih pojavov.

5.1 Standard kakovosti okolja je kakovost oziroma obre-
menitev okolja ali njegovega dela, izražena kot koncentracija 
snovi, parameter stanja okolja ali raven energije ali z drugim 
kazalnikom. Določen je lahko kot mejna vrednost, ciljna, opo-
zorilna, alarmna, kritična, načrtovalska ali sprožilna vrednost 
ali kot stanje okolja.

5.2 Mejna vrednost je s predpisom določena raven kako-
vosti okolja ali njegovega dela, določena z namenom, da se 
izogne škodljivim učinkom na zdravje ljudi ali okolje kot celoto, 
jih prepreči ali zmanjša.

5.3 Ciljna vrednost je s predpisom določena raven kako-
vosti okolja, s ciljem izogniti se škodljivim učinkom na zdravje 
ljudi oziroma okolje kot celoto, jih preprečiti ali zmanjšati, ter 
ki jo je treba, kadar je to mogoče, doseči v določenem času.

5.4 Opozorilna vrednost je s predpisom določena vre-
dnost obremenitve okolja ali njegovega dela, nad katero so 
škodljivi vplivi na zdravje za posamezne skupine ljudi verjetni 
že pri kratkotrajni izpostavljenosti in pri kateri je potrebno spro-
tno obveščanje javnosti.

5.5 Alarmna vrednost je s predpisom določena vrednost 
obremenitve okolja, nad katero so škodljivi vplivi na zdravje 
ljudi verjetni že pri kratkotrajni izpostavljenosti ter pri kateri so 
potrebni takojšnji ukrepi in sprotno obveščanje javnosti.

5.6 Kritična vrednost je s predpisom določena raven ka-
kovosti okolja oziroma obremenitve okolja ali njegovega dela, 
katere preseganje lahko neposredno škodljivo vpliva na neka-
tere sprejemnike (npr. na drevesa, druge rastline in naravne 
ekosisteme), vendar ne na človeka.

5.7 Sprožilna vrednost je s predpisom določena raven 
kakovosti okolja ali obremenitve okolja, ob doseganju katere 
je treba z dodatnimi raziskavami ugotoviti, ali je zaradi poten-
cialnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali okolje treba izvesti 
ukrepe, da se ti škodljivi vplivi zadovoljivo zmanjšajo, preprečijo 
ali odstranijo.

5.8 Načrtovalska vrednost je s predpisom določena raven 
kakovosti okolja ali obremenitve okolja, pomembna v procesu 
prostorskega načrtovanja.

6. Povzročiteljica ali povzročitelj obremenitve okolja (v 
nadaljnjem besedilu: povzročitelj obremenitve) je pravna ali 
fizična oseba, ki neposredno ali posredno, izključno ali hkrati 
onesnažuje okolje, rabi naravne dobrine, povzroča tveganje za 
okolje, povzroči okoljsko nesrečo ali okoljsko škodo ali nevar-
nost nastanka okoljske škode ali drugače s svojim ravnanjem 
ali opustitvijo ravnanja vpliva na stanje okolja. Povzročitelj 
obremenitve je v skladu s tem zakonom tudi povzročitelj ali 
imetnik odpadkov, proizvajalec proizvodov in druga oseba, za 
katero je tako določeno s tem zakonom ali predpisi, izdanimi 
na njegovi podlagi.

6.1 Upravljavka ali upravljavec (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec) je povzročitelj obremenitve okolja, ki ima napravo 
ali obrat v lasti ali posesti ter na podlagi prenesenih stvarnih ali 
obligacijskih upravičenj lahko odloča o delovanju in spremem-
bah naprave ali obrata ali izvaja določeno dejavnost. Ne glede 
na prejšnji stavek je upravljavec, ki izvaja dejavnost ravnanja 
z odpadki, povzročitelj obremenitve, ki je lastnik ali solastnik 
nepremičnin in lastnik premičnin za opravljanje dejavnosti zbi-
ranja, predelave ali odstranjevanja odpadkov.

6.2 Sprememba upravljavca ali izvajalca dejavnosti je spre-
memba v posesti naprave ali dela naprave z zamenjavo pravne 
ali fizične osebe, ki ima okoljevarstveno dovoljenje ali je vpisana 
v evidenco v skladu s tem zakonom, z drugo pravno ali fizično 
osebo, ali njeno pripojitev k novemu upravljavcu, ali spremembo 
imena ali organizacijske oblike ali sedeža upravljavca.

6.3 Operator zrakoplova je pravna ali fizična oseba, ki 
upravlja zrakoplov med izvajanjem določene vrste letalske 
dejavnosti, ali lastnik zrakoplova, kadar ta ne pozna osebe, ki 
upravlja zrakoplov, ali je ne navede.

6.3.1 Operator komercialnega zračnega prometa je ope-
rator zrakoplova, ki javnosti za plačilo zagotavlja redne ali 
izredne storitve zračnega prometa za prevoz potnikov, tovora 
ali poštnih pošiljk.

6.3.2 Država članica upravljavka je država članica Evrop-
ske unije (v nadaljnjem besedilu: EU), ki je operatorju zrakoplo-
va odobrila operativno licenco v skladu z uredbo EU, ki določa 
skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov, oziroma država 
članica EU z največjimi ocenjenimi pripisanimi emisijami iz 
letalstva, kot jih je določil pristojni organ EU.

6.4 Register Unije je standardizirana in informatizirana 
osrednja zbirka, v kateri se vodijo emisijski kuponi in druge z 
njimi enakovredne pravice do emisije toplogrednih plinov (v 
nadaljnjem besedilu: register Unije), v skladu z uredbo EU, ki 
ureja delovanje registra Unije.

6.5 Upravljavec obstoječe naprave v sistemu trgovanja 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov v EU (v nadaljnjem 
besedilu: sistem trgovanja) je oseba, ki ima na dan 30. junija 
dve leti pred začetkom vsakega petletnega obdobja iz prvega 
odstavka 191. člena tega zakona pravnomočno dovoljenje za 
izpuščanje toplogrednih plinov ali pravnomočno dovoljenje za 
izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo.

7. Odpadek je vsaka snov ali predmet, ki ga imetnik zavr-
že, namerava zavreči ali mora zavreči.

7.1 Nevarni odpadek je odpadek, ki ima eno ali več 
lastnosti, zaradi katerih so odpadki nevarni (v nadaljnjem be-
sedilu: nevarna lastnost).
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7.2 Nenevarni odpadki so odpadki, ki nimajo nobene od 
lastnosti, zaradi katerih bi jih bilo mogoče uvrstiti med nevarne 
odpadke.

7.3 Radioaktivni odpadek je odpadek, ki je zaradi določe-
nih radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu pred ionizira-
jočimi sevanji uvrščen med radioaktivne odpadke.

7.4 Komunalni odpadki so:
– mešani odpadki in ločeno zbrani odpadki iz gospo-

dinjstev, ki vključujejo papir in karton, steklo, kovine, plastiko, 
biološke odpadke, les, tekstil, embalažo, odpadno električno 
in elektronsko opremo, odpadne baterije in akumulatorje ter 
kosovne odpadke, vključno z vzmetnicami in pohištvom, in

– mešani odpadki in ločeno zbrani odpadki iz drugih 
virov, kadar so po lastnostih in sestavi podobni odpadkom iz 
gospodinjstev.
Komunalni odpadki niso odpadki iz proizvodnje, kmetijstva, 
gozdarstva, ribištva, greznic, kanalizacije in čiščenja odplak, 
vključno z blatom iz čistilnih naprav, izrabljena vozila ter grad-
beni odpadki in odpadki iz odstranitve objektov, pri čemer ta 
opredelitev nima vpliva na razdelitev pristojnosti za ravnanje z 
odpadki med izvajalce javnih služb in druge osebe, ki ravnajo 
z odpadki.

7.5 Gradbeni odpadki in odpadki iz odstranitve objektov 
so odpadki, ki nastanejo pri gradnji v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev.

7.6 Preprečevanje nastajanja odpadkov so ukrepi, ki so 
sprejeti, preden snov, material ali proizvod postane odpadek, 
in s katerimi se zmanjša:

– količina odpadkov, vključno s ponovno uporabo proizvo-
dov ali podaljšanjem življenjske dobe proizvodov;

– škodljivi vplivi nastalih odpadkov na okolje in zdravje 
ljudi ali

– vsebnost nevarnih snovi v materialih in proizvodih.
7.7 Ponovna uporaba proizvodov je postopek, v katerem 

se proizvodi ali njihovi sestavni deli, ki niso odpadki, ponovno 
uporabijo za namene, za katere so bili prvotno izdelani.

7.8 Povzročitelj ali povzročiteljica odpadkov (v nadaljnjem 
besedilu: povzročitelj odpadkov) je povzročitelj obremenitve, 
ki je pravna ali fizična oseba, katere delovanje povzroča na-
stajanje odpadkov (izvirni povzročitelj odpadkov), ali pravna 
ali fizična oseba, ki izvaja predobdelavo, mešanje ali druge 
postopke predelave ali odstranjevanja odpadkov, s katerimi se 
spreminjajo lastnosti ali sestava teh odpadkov.

7.9 Imetnik ali imetnica odpadkov (v nadaljnjem besedilu: 
imetnik odpadkov) je povzročitelj odpadkov ali pravna ali fizična 
oseba, ki ima odpadke v posesti.

7.10 Trgovec z odpadki je gospodarska družba ali podje-
tnik iz zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki je odgovoren za 
nakup in naknadno prodajo odpadkov, vključno s tistimi trgovci, 
ki odpadkov fizično nimajo v posesti.

7.11 Posrednik z odpadki je gospodarska družba ali pod-
jetnik iz zakona, ki ureja gospodarske družbe, ki ureja predela-
vo ali odstranjevanje odpadkov v imenu drugih, vključno s tisti-
mi posredniki z odpadki, ki odpadkov fizično nimajo v posesti.

7.12 Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevoz, predelava 
(vključno s sortiranjem) in odstranjevanje odpadkov, vključno z 
nadzorom takih postopkov in z dejavnostmi po zaprtju naprav 
za odstranjevanje odpadkov ali upravljanja zaprte naprave ter 
z dejavnostmi trgovca z odpadki in posrednika z odpadki.

7.13 Zbiranje odpadkov je prevzemanje odpadkov, vključ-
no z njihovim predhodnim sortiranjem in predhodnim skladi-
ščenjem za namene prevoza odpadkov do naprave za njihovo 
obdelavo.

7.14 Ločeno zbiranje odpadkov je zbiranje odpadkov, pri 
katerem so tokovi odpadkov ločeni glede na vrsto in lastnosti 
odpadkov z namenom olajšati določeno obdelavo odpadkov.

7.15 Obdelava odpadkov so postopki predelave ali od-
stranjevanja odpadkov, vključno s postopki priprave odpadkov 
za predelavo ali odstranjevanje.

7.16 Priprava odpadkov za ponovno uporabo so postopki 
predelave odpadkov, v katerih se proizvodi ali sestavni deli 

proizvodov, ki so postali odpadki, s preverjanjem, čiščenjem 
ali popravilom pripravijo za ponovno uporabo brez kakršne koli 
druge predhodne dodelave.

7.17 Predelava odpadkov je postopek, katerega glavni 
rezultat je, da se odpadki koristno uporabijo v okviru dejavnosti 
posamezne osebe ali v gospodarstvu kot celoti, tako da nado-
mestijo druge materiale, ki bi se sicer uporabili za izpolnitev 
določene funkcije, ali tako da so odpadki pripravljeni za izpol-
nitev te določene funkcije.

7.18 Snovna predelava odpadkov je postopek predelave 
odpadkov, razen energetske predelave odpadkov in postopkov 
predelave odpadkov v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo 
ali druga sredstva za pridobivanje energije. Snovna predelava 
odpadkov med drugim vključuje pripravo odpadkov za ponovno 
uporabo, recikliranje odpadkov in zasipanje z odpadki.

7.19 Recikliranje odpadkov je postopek predelave od-
padkov, v katerem se odpadni materiali predelajo v proizvode, 
materiale ali snovi za prvotni namen ali druge namene, ter 
vključuje tudi predelavo organskih snovi, ne vključuje pa ener-
getske predelave odpadkov in postopkov predelave odpadkov 
v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali za zasipanje z 
odpadki.

7.20 Zasipanje z odpadki je postopek predelave odpad-
kov, v katerem se primerni nenevarni odpadki uporabijo za 
namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za 
namene gradbenih posegov pri urejanju zemeljskega površja. 
Odpadki, uporabljeni za zasipanje, morajo nadomestiti neodpa-
dne materiale, biti morajo primerni za prej omenjene namene in 
omejeni na količino, nujno potrebno za uresničitev teh name-
nov, ter ne smejo poslabšati kakovosti okolja.

7.21 Odstranjevanje odpadkov je postopek, ki ni pre-
delava odpadkov, tudi če je sekundarna posledica postopka 
pridobivanje snovi ali energije.

7.22 Odlagališče odpadkov je naprava za odstranjevanje 
odpadkov z odlaganjem odpadkov na ali v tla (podzemno).

7.23 Obstoječe odlagališče odpadkov je odlagališče od-
padkov, ki je bilo zgrajeno ali je obratovalo na 5. februarja 2000, 
ali odlagališče, za katero je bilo pred 5. februarjem 2000 prido-
bljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje.

7.24 Obstoječe neaktivno odlagališče odpadkov je odla-
gališče odpadkov, za katerega je njegov upravljavec pridobil 
odločbo o dokončnem prenehanju obratovanja naprave.

7.25 Opuščeno odlagališče odpadkov je odlagališče od-
padkov, ki ni obstoječe odlagališče odpadkov in na katerem so 
se pred 5. februarjem 2000 na podlagi akta pristojnega organa 
občine ali države organizirano odlagali odpadki, ter obsega 
zemljišča, na katerih so ti odpadki odloženi.

7.26 Okoljski cilji so cilji ravnanja z odpadki in pomenijo 
delež mase odpadkov, nastalih v Republiki Sloveniji v do-
ločenem obdobju, ki morajo biti reciklirani ali pripravljeni za 
ponovno uporabo.

8. Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospo-
dinjstev in njej po naravi ali sestavi podobna voda iz proizvo-
dnje ali storitvene ali druge dejavnosti v skladu s predpisi, ki 
urejajo emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v 
vode in javno kanalizacijo.

9. Proizvajalec proizvodov ali proizvajalka proizvodov (v 
nadaljnjem besedilu: proizvajalec proizvodov) je povzročitelj 
obremenitve, ki pri svoji dejavnosti razvija, izdeluje, dodeluje, 
obdeluje, prodaja ali uvaža določene vrste proizvodov.

9.1 Sistem proizvajalčeve razširjene odgovornosti (v na-
daljnjem besedilu: sistem PRO) je sklop predpisanih ukrepov, 
ki zagotavljajo, da v fazi odpadkov znotraj življenjskega kroga 
proizvodov proizvajalci določenih proizvodov nosijo finančno ali 
finančno in organizacijsko odgovornost za ravnanje z odpadki 
iz proizvodov.

9.2 Dajanje na trg je omogočiti, da je proizvod prvič dosto-
pen na trgu EU, razen v primeru predelane snovi ali predmeta, 
proizvedenega v postopku predelave odpadkov, kjer dajanje 
na trg pomeni prodajo ali predajo predelane snovi ali predmeta 
tretji osebi na trgu EU.
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9.3 Dostopnost na trgu je odplačna ali neodplačna do-
bava proizvoda na trgu EU v okviru dejavnosti za distribucijo, 
potrošnjo ali uporabo.

9.4 Dati na trg v Republiki Sloveniji pomeni omogočiti, da 
je proizvod prvič dostopen na trgu Republike Slovenije.

9.5 Dostopnost na trgu Republike Slovenije pomeni vsako 
odplačno ali neodplačno dobavo proizvoda na trgu Republike 
Slovenije v okviru dejavnosti, bodisi za distribucijo, potrošnjo 
ali uporabo.

9.6 Smetenje je onesnaževanje kopnega in vodnega oko-
lja, ki je posledica odmetavanja posamičnih manjših kosov 
odpadkov na javne površine in površine v zasebni lasti, na 
katerih je z zakonom ali predpisom, sprejetim na podlagi zako-
na, omogočen prost dostop ali gibanje prebivalstva, ali v povr-
šinske vode (morje, reke, jezera), ali je posledica neustreznih 
načinov obdelave odpadkov.

10. Naprava je nepremična tehnična enota, za katero je 
določeno, da lahko povzroča obremenjevanje okolja, ker v njej 
poteka ena ali več določenih dejavnosti in na istem območju 
druge z njo neposredno tehnično povezane dejavnosti, brez ka-
terih ne more obratovati in ki lahko povzročajo obremenjevanje 
okolja. Naprava je lahko tudi premična tehnična enota in z njo 
tehnično povezane dejavnosti, če je opredeljena s predpisi iz 
18., 21. ali 24. člena tega zakona.

10.1 Naprava za proizvodnjo električne energije je napra-
va, v kateri se od 1. januarja 2005 proizvaja električna energija 
za prodajo tretjim osebam in v kateri se ne opravlja nobena 
dejavnost, določena v predpisu iz četrtega odstavka 184. člena 
tega zakona, razen zgorevanja goriv.

10.2 Začetek obratovanja naprave ali obrata je v primeru 
gradnje datum dokončnosti uporabnega dovoljenja, če ga je 
izdala upravna enota, in pravnomočnosti, če ga je izdalo Mini-
strstvo, pristojno za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministr-
stvo), ali, kadar je bilo odrejeno poskusno obratovanje, datum 
izdaje odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja. Kadar ne 
gre za gradnjo ali za njo ni predpisana pridobitev odločbe po 
predpisih, ki urejajo graditev, se za začetek obratovanja šteje 
datum pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja.

10.3 Sprememba v obratovanju naprave je sprememba v 
vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki bi lahko vpliva-
la na okolje in odstopa od pogojev, pod katerimi je bilo izdano 
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.

10.3.1 Večja sprememba v obratovanju naprave, ki pov-
zroča industrijske emisije, je sprememba v vrsti ali delovanju 
naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive 
vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obrato-
vanju naprave se šteje vsaka sprememba v vrsti ali delovanju 
naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmo-
gljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz 
predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, kadar je 
ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 
110. člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, 
se za večjo spremembo v obratovanju naprave, ki povzroča 
industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali de-
lovanju naprave, ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje 
ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak primer posebej 
na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.

10.3.2 Večja sprememba v obratovanju druge naprave je 
sprememba naprave ali njena razširitev, ki bistveno spremeni 
njene glavne tehnične značilnosti ali poveča njeno proizvodno 
zmogljivost in tako poveča emisije ali spremeni vrste emisije v 
okolje ali pomembno vpliva na vrsto ali količino odpadkov ter 
ima lahko znatne škodljive vplive na okolje.

10.4 Proizvodna zmogljivost posega v okolje ali naprave 
je nazivna zmogljivost posega ali naprave v 24 urah na dan, če 
sta poseg ali naprava zmožna obratovati na tak način. Lahko je 
opredeljena neposredno kot količina vhodnih ali izhodnih snovi 
(npr. surovine, proizvodi, polproizvodi ali odpadki) ali posredno, 
in sicer s parametri (npr. prostornina, površina ali dimenzije na-
prave ali njenih delov, uporabljena moč ali energija, zmogljivost 
skladiščenja, število mest v objektih za rejo živali).

10.5 Opuščeno industrijsko območje so zemljišča, na 
katerih je v okviru dejavnosti potekalo ravnanje z nevarnimi 
snovmi ali odpadki, razen odlaganja odpadkov na odlagališčih 
odpadkov.

11. Obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravlja-
vec in na katerem je ena ali več naprav, vključno s pripadajočo 
ali z njimi povezano infrastrukturo in tehnološkimi procesi, v 
katerih se proizvajajo, skladiščijo ali kakor koli drugače upora-
bljajo nevarne snovi, ter izpolnjuje predpisane pogoje za razvr-
stitev v obrate manjšega ali obrate večjega tveganja za okolje.

11.1 Večja sprememba obrata je:
– znatna sprememba količine prisotnih nevarnih snovi, 

tako da se za najmanj eno skupino nevarnih snovi iz predpisa iz 
19. člena tega zakona razmerje med količinami nevarnih snovi 
in količinami za njihovo razvrstitev poveča za najmanj 25 od-
stotkov, ali tudi za manj, če bi to lahko imelo znatne posledice 
za tveganje večje nesreče;

– znatna sprememba značilnosti ali fizikalne oblike ne-
varnih snovi;

– večja sprememba tehnološkega procesa, v katerem se 
uporablja nevarna snov, ali

– katera koli druga sprememba v obratu, ki bi lahko imela 
znatne posledice za tveganje večjih nesreč ali zaradi katere 
se spremeni razvrstitev obrata iz obrata manjšega tveganja za 
okolje v obrat večjega tveganja za okolje.

12. Snov je kateri koli kemijski element in njegove spojine 
v naravnem stanju ali pridobljene s kakršnim koli proizvodnim 
postopkom, skupaj z vsemi dodatki, potrebnimi za ohranitev 
njene obstojnosti, ne vključuje pa topil, ki se lahko izločijo, 
ne da bi to vplivalo na obstojnost snovi ali spremenilo njeno 
sestavo, razen radioaktivnih snovi po predpisih o varstvu pred 
ionizirajočimi sevanji in gensko spremenjenih organizmov po 
predpisih o ravnanju z gensko spremenjenimi organizmi.

12.1 Nevarna snov je snov ali zmes, ki ustreza kriterijem 
za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ljudi ali okolje, 
opredeljenih v predpisu EU, ki določa razvrščanje, označevanje 
in pakiranje snovi ter zmesi.

12.2 Zmes je sestavljena iz dveh ali več snovi in se lahko 
nahaja v plinastem ali trdnem agregatnem stanju ali v tekočem 
agregatnem stanju v obliki raztopine ali taline.

12.3 Onesnaževalo je snov ali energija, ki lahko onesna-
žuje okolje.

12.4 Izhodiščno poročilo je dokument, ki vsebuje podatke 
o stanju onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi ne-
varnimi snovmi, potrebne za količinsko primerjavo s stanjem tal 
in podzemne vode po prenehanju obratovanja naprave.

12.5 Zadevna nevarna snov je snov ali zmes, ki ustreza 
kriterijem nevarnosti za zdravje ali okolje v skladu s predpisom 
EU, ki določa razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi in 
zmesi, in zaradi svoje nevarnosti, mobilnosti, obstojnosti ali 
biorazgradljivosti lahko povzroči onesnaženje tal ali podzemne 
vode na območju naprave ter se uporablja, proizvaja v napravi 
ali jo ta izpušča.

13. Tehnika so uporabljene tehnologije, način načrtova-
nja, gradnje, vzdrževanja, upravljanja in razgradnje naprave z 
dejavnostjo, ki povzroča industrijske emisije.

13.1 Najboljša tehnika je tehnika, ki je pri doseganju 
visoke splošne ravni varstva okolja kot celote najučinkovitejša.

13.2 Nastajajoča tehnika je nova tehnika za industrijsko 
dejavnost, ki bi, če bi bila tržno razvita, lahko zagotovila večjo 
ali vsaj enako stopnjo varstva okolja in večje prihranke pri stro-
ških kakor obstoječe najboljše razpoložljive tehnike.

13.3 Razpoložljiva tehnika je tehnika, katere stopnja ra-
zvoja ob upoštevanju stroškov in prednosti omogoča njeno 
uporabo v posamezni industrijski panogi pod ekonomsko in 
tehnično izvedljivimi pogoji ne glede na to, ali se uporablja ali 
razvija v posamezni državi članici EU ali v drugi državi, če je 
upravljavcu naprave primerno dostopna.

13.4 Najboljša razpoložljiva tehnika je najbolj učinkovita 
in napredna razvojna stopnja dejavnosti in njenega načina 
obratovanja, ki kaže praktično primernost posamezne tehnike, 
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da se na njeni podlagi določajo mejne vrednosti emisije za 
preprečevanje, in če to ni izvedljivo, za zmanjševanje emisij na 
splošno in njihovega vpliva na okolje kot celoto.

13.5 Ravni emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnikami, so razpon ravni emisij, nastalih pri običajnih pogojih 
obratovanja naprave ob uporabi najboljše razpoložljive tehnike 
ali kombinaciji najboljših razpoložljivih tehnik, kot so opisane v 
zaključkih o BAT; te ravni so izražene kot povprečje v določe-
nem časovnem obdobju pod posebnimi referenčnimi pogoji.

13.6 Referenčni dokument BAT je dokument, ki ga sprej-
me in na svoji spletni strani objavi Evropska komisija, izdelan 
pa je za določene dejavnosti; opisuje predvsem uporabljene 
tehnologije, zdajšnje vrednosti emisij, porabe snovi in energije, 
tehnike, ki se uporabljajo za opredelitev najboljših razpoložljivih 
tehnik, ter zaključke o BAT in vse nastajajoče tehnike.

13.7 Zaključki o BAT so predpis o najboljših razpoložljivih 
tehnikah za posamezno napravo z dejavnostjo, ki povzroča 
industrijske emisije, ki ga sprejme Evropska komisija in so 
objavljeni v Uradnem listu EU, vsebuje pa dele referenčnega 
dokumenta BAT, zaključke o najboljših razpoložljivih tehnikah, 
njihov opis, informacije za oceno njihove ustreznosti, ravni 
emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, z njimi 
povezan monitoring, vrednosti porabe snovi in energije, lahko 
pa tudi ukrepe za sanacijo območja, na katerem je naprava.

14. Podnebne spremembe so spremembe dolgoročno 
značilnega vremena na posameznih območjih, ki so posledica 
človekovih dejavnosti in se nanašajo na spreminjanje sestave 
ozračja. Izražajo se predvsem s segrevanjem temperature zra-
ka, spremembami razporeditve in količine padavin, trajanjem in 
pogostostjo ekstremnih vremenskih pojavov itd.

14.1 Toplogredni plini so plini v ozračju, ki absorbirajo in 
ponovno oddajajo toplotno sevanje, ki se zadržuje v spodnjih 
plasteh ozračja in povzroča učinek tople grede.

14.2 Blaženje podnebnih sprememb so ukrepi, ki zmanj-
šujejo emisije toplogrednih plinov v ozračju.

14.3 Prilagajanje na podnebne spremembe so ukrepi za 
zmanjševanje ranljivosti ali povečanje odpornosti naravnih in 
človekovih sistemov na trenutne ali pričakovane vplive pod-
nebnih sprememb.

14.4 Podnebna nevtralnost je stanje neto ničelnih emisij 
toplogrednih plinov, ki je doseženo z ravnovesjem med količino 
izpustov toplogrednih plinov v ozračje in količino ogljikovega 
dioksida iz ozračja, vezanega v ponorih.

14.5 Dodeljene letne emisije so največje dopustne emisije 
toplogrednih plinov za posamezno leto v skladu s predpisom 
EU, ki ureja zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za države članice.

14.6 Tok ogljikovega dioksida je pretežno sestavljen iz 
ogljikovega dioksida in se mu ne smejo dodajati odpadki ali 
druge snovi, namenjene odstranjevanju odpadkov. Tok ogljiko-
vega dioksida lahko vsebuje naključne snovi iz vira, zajema ali 
postopka vbrizgavanja ogljikovega dioksida in dodane sledljive 
snovi, ki so v pomoč pri spremljanju in preverjanju migracije 
ogljikovega dioksida. Koncentracije vseh naključnih in dodanih 
snovi v tokove ogljikovega dioksida morajo biti pod ravnjo, ki 
bi škodljivo vplivala na neoporečnost območja shranjevanja 
ogljikovega dioksida ali infrastrukturo, namenjeno njegovemu 
prevozu, ali pomenila znatno tveganje za okolje.

15. Monitoring okolja je spremljanje in nadzorovanje oko-
lja s sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi 
povezanimi postopki.

16. Okoljski podatek je katera koli informacija v pisni, 
vizualni, zvočni, elektronski ali drugi materialni obliki, ki se 
nanaša na okolje.

17. Javnost je ena ali več fizičnih ali pravnih oseb in nji-
hova združenja, organizacije ali skupine.

18. Zainteresirana javnost je javnost, ki jo okoljsko odlo-
čanje prizadene ali bi jo lahko prizadelo ali ki ima interes pri 
okoljskem odločanju.

18.1 Zainteresirana javnost, ki jo okoljsko odločanje priza-
dene ali bi jo lahko prizadelo, je fizična ali pravna oseba, ki je 

skladno s tem zakonom stranski udeleženec v postopkih izdaje 
okoljevarstvenega soglasja, okoljevarstvenega dovoljenja za 
napravo in dejavnost iz 110. člena tega zakona ali za napravo iz 
tretjega odstavka 127. člena tega zakona ali obrat iz 131. člena 
tega zakona, ali lastnik ali drug posestnik nepremičnine, ki bi 
zaradi nastanka okoljske škode ali izvedbe sanacijskih ukrepov 
lahko bil prizadet v svojih pravnih koristih, ter lastnik ali drug 
posestnik zemljišča, nujno potrebnega za izvedbo ukrepov iz 
odločbe iz prvega odstavka 165. člena tega zakona.

18.2 Zainteresirana javnost, ki ima interes pri okoljskem 
odločanju, je:

– nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena 
tega zakona, ki ima status nevladne organizacije v javnem 
interesu na področju varstva okolja, in

– civilna iniciativa, ki je skupina najmanj 200 polnoletnih 
fizičnih oseb, zainteresiranih za okoljske odločitve, s stalnim 
prebivališčem na območju občine nameravanega posega ali 
na območju občine, ki meji na občino nameravanega posega. 
Civilna iniciativa nastane s podpisi najmanj 200 polnoletnih fi-
zičnih oseb. Seznam podpisnikov mora vključevati osebno ime, 
datum rojstva, občino stalnega prebivališča, podpis in datum 
podpisa in izjavo, da je podpisnik polnoletna oseba. Ministrstvo, 
pristojno za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), in Upravno so-
dišče Republike Slovenije lahko za potrebe priznavanja sode-
lovanja v upravnem postopku civilni iniciativi pridobita podatke 
o podpisnikih iz Centralnega registra prebivalstva Republike 
Slovenije na način neposrednega vpogledovanja v ta register. 
Civilna iniciativa mora poleg seznama podpisnikov predložiti 
tudi podpisano izjavo vseh podpisnikov, s katero ti izjavljajo, da 
želijo sodelovati v upravnem postopku po tem zakonu zaradi 
varstva javne koristi okolja in ne zaradi svojih pravnih koristi. 
Civilna iniciativa postavi skupnega predstavnika, ki jo predsta-
vlja. Dokazilo o imenovanju skupnega predstavnika se priloži 
seznamu podpisnikov.

19. Izvajalec ali izvajalka dejavnosti (v nadaljnjem bese-
dilu: izvajalec dejavnosti) je pravna ali fizična oseba, ki izvaja 
poslovno dejavnost.

20. Izvajalec javne službe varstva okolja je pravna ali fi-
zična oseba, ki izvaja gospodarsko javno službo varstva okolja, 
določeno s tem zakonom.

21. Popolna vloga za izdajo upravnih odločb po tem 
zakonu je vloga, ki vsebuje vse sestavine, ki jih predpisujejo 
ta zakon in na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi, ter 
zakon, ki ureja splošni upravni postopek.

4. člen
(namen in cilji)

(1) Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje 
takega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 
zdravje, počutje in kakovost življenja ljudi ter ohranjanje biotske 
raznovrstnosti.

(2) Cilji varstva okolja so zlasti:
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja;
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja;
3. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in prehod v pod-

nebno nevtralnost;
4. zagotavljanje odpornosti na podnebne spremembe;
5. varovanje in trajnostna raba naravnih virov ter
6. ohranjanje biotske raznovrstnosti, naravnega ravno-

vesja in naravnih vrednot, odpravljanje posledic obremenje-
vanja okolja, izboljšanje porušenega naravnega ravnovesja in 
ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih sposobnosti.

(3) Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se:
1. spodbujata zmanjševanje potrošnje in proizvodnja traj-

nostnih proizvodov z upoštevanjem načel krožnega gospo-
darstva;

2. spodbuja povečevanje snovne in energetske učinkovi-
tosti proizvodnje in potrošnje;

3. spodbujata opuščanje in nadomeščanje uporabe ne-
varnih snovi;
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4. spodbujata razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečuje-
jo, odpravljajo ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja;

5. plačujeta onesnaževanje in raba naravnih virov ter
6. spodbuja podnebno nevtralna družba.

2. Temeljna načela

5. člen
(načelo trajnostnega razvoja)

(1) Država in samoupravna lokalna skupnost (v nadalj-
njem besedilu: občina) pri sprejemanju politik, strategij, progra-
mov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri izvajanju 
drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujata tak gospodarski 
in socialni razvoj družbe, ki pri zadovoljevanju potreb sedanje 
generacije upošteva enake možnosti zadovoljevanja potreb 
prihodnjih in omogoča dolgoročno ohranjanje okolja.

(2) Zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti 
zahteve varstva okolja vključene v pripravo in izvajanje politik 
ter dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in socialnega 
razvoja.

6. člen
(načelo krožnega gospodarstva)

(1) Država in občina za zagotavljanje trajnostnega razvoja 
pri sprejemanju politik, strategij, programov, planov, načrtov 
in splošnih pravnih aktov spodbujata in na področju svojega 
delovanja upoštevata načelo krožnega gospodarstva, ki stremi 
k preprečevanju odpadkov, zmanjšanju onesnaževanja okolja 
in ohranjanju narave z zmanjšanjem uporabe snovi, energije 
in materialov, še zlasti naravnih dobrin, ter k čim bolj dolgo-
trajnemu življenjskemu krogu proizvodov, materialov in snovi.

(2) Vsakdo si je dolžan prizadevati za doseganje načela 
krožnega gospodarstva iz prejšnjega odstavka, pri čemer so s 
posebno skrbnostjo dolžne ravnati zlasti osebe, ki sodelujejo 
pri oblikovanju zasnove proizvodov in poslovnih modelov.

7. člen
(načelo celovitosti)

(1) Država in občina morata pri sprejemanju politik, stra-
tegij, programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov 
ter pri izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti upoštevati 
njihove vplive na okolje tako, da prispevajo k doseganju ciljev 
varstva okolja.

(2) Pri sprejemanju aktov iz prejšnjega odstavka, ki se 
nanašajo na varstvo okolja, se kot merilo upoštevajo zdravje, 
počutje in kakovost življenja ljudi, varstvo pred okoljskimi ne-
srečami in zdravje ter počutje drugih živih organizmov.

8. člen
(načelo sodelovanja)

(1) Država in občina pri sprejemanju politik, strategij, 
programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov, ki se 
nanašajo na varstvo okolja, omogočata sodelovanje povzro-
čiteljev obremenitve, izvajalcev javnih služb varstva okolja ter 
drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva okolja, in javnosti.

(2) Država zagotavlja sodelovanje in solidarnost pri reše-
vanju globalnih in meddržavnih vprašanj varstva okolja, zlasti 
s sklepanjem meddržavnih pogodb, sodelovanjem z drugimi 
državami v zvezi s plani, programi in posegi v okolje s čezmej-
nim vplivom, z obveščanjem drugih držav o okoljskih nesrečah 
in mednarodno izmenjavo okoljskih podatkov.

(3) Občine so med seboj solidarne in sodelujejo pri iz-
vajanju nalog varstva okolja iz svoje pristojnosti, da se tako 
zagotovijo okoljsko bolj sprejemljivi, primernejši in ekonomsko 
učinkovitejši ukrepi varstva okolja.

9. člen
(načelo preventive)

(1) Mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, 
pravila ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja morajo biti za-

snovani, vsak poseg v okolje pa načrtovan in izveden tako, da 
povzroči čim manjše obremenjevanje okolja.

(2) Za uresničevanje prejšnjega odstavka se uporabljajo 
najboljše razpoložljive tehnike, dostopne na trgu.

(3) Za preprečevanje škodljivih učinkov na okolje in zdrav-
je ljudi se posegi v okolje usmerjajo tudi z dolgoročno narav-
nanimi priporočili.

10. člen
(načelo previdnosti)

(1) Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in 
proizvodov ali izvedba drugih posegov v okolje je dopustna le, 
če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter možnih var-
stvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov 
na okolje ali zdravje ljudi.

(2) Če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja 
ali če so ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, po-
manjkanje znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlog 
potrebnih ukrepov.

11. člen
(načelo odgovornosti povzročitelja)

(1) Povzročitelj obremenitve mora izvesti vse ukrepe, 
predpisane za preprečevanje in zmanjšanje obremenjevanja 
okolja, ter je odgovoren za odpravo vira čezmernega obreme-
njevanja okolja in njegovih posledic.

(2) Povzročitelj obremenitve je odgovoren za preprečeva-
nje in sanacijo okoljske škode.

(3) Povzročitelj obremenitve je odgovoren za izvedbo 
ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje 
vsebnosti nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi na območju 
naprave ob prenehanju njenega obratovanja.

(4) Odgovornost iz prvega, drugega in tretjega odstavka 
tega člena nosi tudi pravni naslednik povzročitelja obremenitve.

(5) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpad-
kov je odgovoren za predpisano ravnanje z odpadki, ki jih ima 
v posesti, razen v primerih, ko je za predpisano ravnanje z 
odpadki, ki izvirajo iz proizvodov, za katere velja PRO, v celoti 
odgovoren njihov proizvajalec, ali v primerih, ko je delno odgo-
voren njihov proizvajalec in delno distributer takih proizvodov.

(6) Proizvajalec proizvodov, za katere velja proizvajalčeva 
razširjena odgovornost, je odgovoren za proizvod v njegovem 
celotnem življenjskem krogu.

(7) Povzročitelj obremenitve je odgovoren za obremenje-
vanje okolja tudi v primeru stečaja ali likvidacije.

12. člen
(načelo plačila za obremenjevanje)

(1) Povzročitelj obremenitve krije vse stroške predpisanih 
ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja in 
tveganja za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic obreme-
njevanja okolja, vključno s stroški izvedbe preprečevalnih in 
sanacijskih ukrepov v primeru okoljske škode.

(2) Z namenom zmanjševanja obremenjevanja okolja se 
lahko predpiše okoljska dajatev zaradi onesnaževanja ali za-
radi vsebnosti okolju škodljivih snovi v surovini, polproizvodu 
ali proizvodu.

(3) Povzročitelju obremenitve se lahko predpiše obve-
znost jamčenja s finančnimi jamstvi zaradi izvajanja predpi-
sanih obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja 
pri opravljanju njegove dejavnosti, po njenem prenehanju ali 
prenehanju obratovanja naprave ali obrata ali prenehanju pov-
zročitelja obremenitve.

(4) Stroške ravnanja z odpadki, vključno s stroški za 
potrebno infrastrukturo za izvajanje javne službe ravnanja z 
odpadki in njeno delovanje, krijejo izvirni povzročitelj odpadkov 
ali trenutni ali predhodni imetniki odpadkov.

(5) Ne glede na PRO se lahko predpiše, da stroške rav-
nanja z odpadki v celoti krije proizvajalec proizvodov, od katerih 
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odpadki izvirajo, ali jih krijeta delno njihov proizvajalec in delno 
distributer takih proizvodov.

13. člen
(načelo subsidiarnega ukrepanja)

Država in občina skrbita za odpravo posledic čezmerne 
obremenitve okolja ter krijeta stroške odprave teh posledic, če 
jih ni mogoče naložiti določenim ali določljivim povzročiteljem 
ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju 
obremenitve ali posledic čezmerne obremenitve okolja ni mo-
goče drugače odpraviti.

14. člen
(načelo spodbujanja)

(1) Država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spod-
bujata dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja, ter tiste dejavnosti in posege v okolje, 
ki zmanjšujejo porabo snovi in energije ter manj obremenjujejo 
okolje.

(2) Pri določanju spodbud so okolju primernejše naprave, 
tehnologija, oprema, proizvodi in storitve ter dejavnosti deležni 
večjih ugodnosti od okolju manj primernih.

(3) Država in občina spodbujata ozaveščanje, informira-
nje in izobraževanje o varstvu okolja.

15. člen
(načelo javnosti)

(1) Okoljski podatki so javni.
(2) Vsakdo ima pravico dostopa do okoljskih podatkov v 

skladu z zakonom.
(3) Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejema-

nja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki 
se nanašajo na varstvo okolja.

(4) Javnost ima pravico sodelovati v postopkih, ki se na-
našajo na plane, programe in posege v okolje v drugih državah, 
ki bi lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji.

(5) Zainteresirana javnost ima pravico sodelovati v uprav-
nih postopkih, ki se nanašajo na posege v okolje.

16. člen
(načelo dopustnosti posegov v okolje)

(1) Poseg v okolje je dopusten le, če ne povzroča čezmer-
ne obremenitve okolja.

(2) Ta zakon določa primere, ko je pred posegom v okolje, 
za katerega je treba omejiti ali preprečiti škodljive vplive na 
kakovost okolja, zdravje ljudi ali lastnino, treba pridobiti upravni 
akt ali prijaviti izvajanje dejavnosti.

(3) Raba naravnih dobrin je mogoča pod pogoji, ki jih 
določajo predpisi, ki urejajo njihovo rabo.

17. člen
(načelo ekološke funkcije lastnine)

(1) Pri uživanju lastninske pravice ali pravice splošne 
ali posebne rabe naravnih dobrin je treba zaradi upoštevanja 
ekološke funkcije lastnine zagotoviti ohranjanje in izboljševa-
nje kakovosti okolja, ohranjanje naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti.

(2) Naravno javno dobro se lahko rabi le tako, da ni ogro-
ženo okolje ali njegov del, ki ima status naravnega javnega 
dobra, in ni izključena njegova naravna vloga.

(3) Zaradi ohranjanja narave in izboljšanja kakovosti člo-
vekovega življenja se za naravne dobrine, ki so v skladu z za-
konom določene kot ekološko pomembna območja ali naravne 
vrednote, lahko določi poseben režim uživanja lastnine, drugih 
pravic rabe ali opravljanja dejavnosti.

(4) Ukrepi za zagotavljanje ekološke funkcije lastnine iz 
prvega do tretjega odstavka tega člena so določeni s tem za-
konom in z zakoni, ki urejajo varstvo ali rabo naravnih dobrin.

II. UKREPI VARSTVA OKOLJA

1. Splošna obvezna ravnanja

18. člen
(emisije)

(1) Povzročitelj obremenitve mora izvesti ukrepe, potreb-
ne za preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da 
emisije v okolje pri običajnih pogojih obratovanja naprave ali 
opravljanja dejavnosti ne presegajo predpisanih mejnih vre-
dnosti emisij.

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Vlada) določi mejne vrednosti emisije, ki pri običajnih pogojih 
obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti ne smejo biti 
presežene, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s 
tem povezane enakovredne parametre ter tehnične ukrepe, pa 
tudi možne učinke celotne in skupne obremenitve okolja, zave-
zance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega monitoringa iz 
150. člena tega zakona in njegov obseg ter podrobnejšo dolo-
čitev večje spremembe naprave. S temi predpisi ali okoljskimi 
smernicami se lahko opredeli tudi metode, način in postopek 
preverjanja skladnosti, priporočene tehnične rešitve in izbra-
ne ravni oziroma razrede proizvodov in materialov. Vlada za 
naprave in dejavnosti iz 110. člena tega zakona lahko določi 
podrobnejša pravila za uporabo zaključkov o BAT, pri čemer 
se dosežena raven varstva okolja ne sme poslabšati, mejne 
vrednosti emisij in druge zahteve pa so lahko določene tudi 
strožje, kot jih določajo zaključki o BAT.

(3) Vlada predpiše naprave in dejavnosti, katerih upra-
vljavci morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v skladu s 
tem zakonom, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev okolje-
varstvenega dovoljenja in podrobnejšo vsebino okoljevarstve-
nega dovoljenja. Vlada predpiše tudi rok, do katerega mora 
upravljavec obstoječe naprave vložiti vlogo za pridobitev okolje-
varstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, 
ter rok, do katerega mora upravljavec obstoječe naprave njeno 
obratovanje uskladiti z zahtevami, predpisanimi na podlagi 
prejšnjega odstavka.

(4) Vlada lahko predpiše tudi obveznost upravljavca, da 
ministrstvu napravo ali dejavnost prijavi, pri čemer upravljavcu 
ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo pa 
jo vpiše v evidence iz 154. člena tega zakona.

(5) Vlada predpiše naprave, za katere proizvajalec ali 
upravljavec zagotavlja skladnost s predpisanimi mejnimi vre-
dnostmi ali se ta ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo ugo-
tavljanje skladnosti proizvodov, in za katere okoljevarstveno 
dovoljenje ni potrebno.

(6) Vlada lahko predpiše tudi druge naprave, za katere 
okoljevarstveno dovoljenje ni potrebno, njihova skladnost s 
predpisi, ki urejajo emisije, pa se ugotavlja na podlagi strokov-
ne ocene, ki jo zagotovi upravljavec naprave.

(7) Strokovna ocena iz prejšnjega odstavka je sestavni del 
projektne dokumentacije za izvedbo gradnje, kadar je gradbeno 
dovoljenje predpisano v skladu z zakonom, ki ureja graditev. Če 
za napravo, ki odvaja odpadno vodo, gradbeno dovoljenje ni 
zahtevano, je strokovna ocena sestavni del vloge za pridobitev 
vodnega soglasja v skladu z zakonom, ki ureja vode.

19. člen
(preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje  

njihovih posledic)
(1) Upravljavec mora pri upravljanju obrata izvesti vse 

ukrepe, potrebne za preprečevanje večje nesreče in za zmanj-
ševanje njenih posledic za ljudi in okolje.

(2) Upravljavec mora za obrat iz prejšnjega odstavka imeti 
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom.

(3) Vlada predpiše:
1. vrste in količine nevarnih snovi in vrste njihovih nevar-

nih lastnosti;
2. merila za razvrstitev obratov v obrate večjega ali manj-

šega tveganja za okolje;
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3. vsebino zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in 
varnostnega poročila;

4. obveznost, roke in vsebino prijave obrata;
5. obveznost poročanja o večji nesreči ter
6. druge ukrepe za preprečevanje večje nesreče in zmanj-

ševanje njenih posledic.
(4) Vlada predpiše tudi merila za določitev najmanjše 

razdalje med obratom in območji, na katerih se lahko stalno 
ali začasno zadržuje večje število ljudi, ki se uporabljajo za 
umeščanje obratov v prostor in graditev objektov v neposre-
dni bližini obratov, pomembnejšo infrastrukturo državnega 
ali lokalnega pomena in območji s statusom po predpisih o 
ohranjanju narave, tehnične ukrepe in druge omejitve rabe 
prostora, vključno z zahtevami za prilagoditev obstoječih 
objektov z dodatnimi tehničnimi ukrepi zaradi preprečevanja 
večjih nesreč in zmanjševanja njihovih posledic, za primer 
spremembe okoljevarstvenega dovoljenja pa tudi, kaj se šteje 
za znaten vpliv na preprečevanje večjih nesreč in zmanjševa-
nje njihovih posledic.

(5) Vlada predpiše tudi način obveščanja javnosti o ne-
varnosti večje nesreče in način obveščanja držav članic EU (v 
nadaljnjem besedilu: država članica) ter drugih držav o obratih 
in možnih večjih nesrečah, ki bi lahko vplivale na okolje na 
njihovem ozemlju.

20. člen
(izključitev nevarne snovi)

(1) Vlada lahko pisno predlaga Evropski komisiji, da se 
s seznama nevarnih snovi, določenih v predpisu iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena, posamezna nevarna snov izključi, 
ker ne more povzročiti sproščanja snovi ali energije, zaradi 
katerega bi v razumno predvidljivih običajnih ali izrednih raz-
merah lahko prišlo do večje nesreče, ter zaradi tega ne pomeni 
zdravstvene, fizikalne in okoljske nevarnosti.

(2) Vlada predlog iz prejšnjega odstavka utemelji in mu 
priloži naslednje:

1. podroben seznam lastnosti, potrebnih za oceno poten-
ciala nevarnih snovi glede na zdravstveno, fizikalno ali okoljsko 
škodljivost;

2. fizikalne in kemijske lastnosti (npr. molekulsko maso, 
nasičen parni tlak, toksičnost, vrelišče, reaktivnost, viskoznost, 
topnost);

3. lastnosti glede zdravstvene in fizikalne nevarnosti 
(npr. reaktivnost, vnetljivost, toksičnost in dodatne dejavnike, 
kot so način izpostavljenosti, razmerje med poškodbami in 
smrtnostjo ter dolgoročni učinki);

4. lastnosti glede okoljske nevarnosti (npr. strupenost za 
okolje, obstojnost, kopičenje v organizmih, potencial za daljno-
sežen prenos v okolju);

5. informacije o razvrščenosti snovi ali zmesi v EU, če je 
to mogoče, in

6. informacije o pogojih obratovanja, značilnih za posame-
zno snov (npr. temperatura, pritisk in drugi ustrezni pogoji), pri 
katerih se nevarna snov skladišči, uporablja oziroma je navzo-
ča v primeru predvidljivega izrednega delovanja ali v primeru 
nesreče (npr. požar).

21. člen
(pravila ravnanja pri opravljanju dejavnosti in v potrošnji)

(1) Povzročitelj obremenitve mora upoštevati prepovedi, 
omejitve in druga pravila ravnanja pri opravljanju dejavnosti 
ali v potrošnji, potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanja okolja.

(2) Proizvajalec proizvodov, za katere velja proizvajalčeva 
razširjena odgovornost, mora upoštevati prepovedi, omejitve in 
druga pravila ravnanja pri razvoju, izdelavi, dodelavi, obdelavi, 
prodaji ali uvozu takih proizvodov v Republiko Slovenijo, ki so 
potrebna zaradi povečanja možnosti ponovne uporabe proizvo-
dov ali njihovih sestavnih delov ter za preprečevanje nastajanja 
odpadkov, njihovo recikliranje in drugo predelavo.

(3) Prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja pri opra-
vljanju dejavnosti ali v potrošnji iz prvega in drugega odstavka 
tega člena predpiše Vlada, nanašajo pa se zlasti na:

1. zmanjševanje porabe snovi in energije;
2. okoljsko primerno zasnovo in razvoj proizvodov;
3. omejevanje vsebnosti nevarnih snovi v materialih, su-

rovinah in proizvodih;
4. trajnostna merila za pripravo materialov, surovin in 

proizvodov;
5. dajanje storitev ali proizvodov na trg v Republiki Slo-

veniji;
6. označevanje materialov, surovin in proizvodov ter spre-

mno dokumentacijo za proizvod;
7. vračanje in prevzemanje rabljenih proizvodov;
8. ponovno uporabo proizvodov ali njihovih sestavnih 

delov ali podaljšanje njihove življenjske dobe;
9. nadomeščanje snovi, materialov, surovin in proizvodov 

z okolju primernejšimi;
10. prijavo dejavnosti in način prijave;
11. proizvodnjo, prevoz in skladiščenje materialov, surovin 

in proizvodov;
12. usposobljenost oseb za opravljanje dejavnosti;
13. obveščanje in ozaveščanje potrošnikov;
14. zagotavljanje informacij o materialih in proizvodih 

zaradi preprečevanja in zmanjševanja obremenjevanja okolja 
v njihovem celotnem življenjskem krogu;

15. specifikacije za proizvode, storitve ali postopke in 
ugotavljanje skladnosti z njimi;

16. zahteve, povezane z nadzorom nad okoljsko ustre-
znostjo proizvodov ali tehnologij pri uvozu;

17. vodenje evidenc o storitvah in proizvodih, danih na trg, 
ter o materialih, uporabljenih v proizvodnem procesu;

18. poročanje ministrstvu in
19. druga ravnanja, potrebna za preprečevanje in zmanj-

ševanje obremenjevanja okolja.
(4) Vlada v predpisu iz tretjega odstavka tega člena pred-

piše tudi vrste povzročiteljev obremenitve iz prvega odstavka 
tega člena in proizvajalcev proizvodov iz drugega odstavka 
tega člena, za katere veljajo obveznosti iz prvega in drugega 
odstavka tega člena.

(5) Če je predpisana obveznost iz 7. točke tretjega od-
stavka tega člena, se za njeno izpolnjevanje smiselno upora-
bljajo določbe 34. do 53. člena tega zakona.

(6) Vlada v predpisu iz tretjega odstavka tega člena pred-
piše tudi vrste dejavnosti, ki lahko škodljivo vplivajo na okolje 
in za izvajanje katerih mora povzročitelj obremenitve iz prvega 
odstavka tega člena pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(7) Ministrstvo o prijavi ravnanja ali dejavnosti iz 10. točke 
tretjega odstavka tega člena izda potrdilo in izvajalca vpiše v 
evidenco iz četrtega odstavka 154. člena tega zakona.

2. Ukrepi na področju odpadkov

2.1 Ravnanje z odpadki

22. člen
(splošne določbe o odpadkih in izključitev njihove uporabe)

(1) S ciljem zagotavljanja varstva okolja in varstva ljudi je 
treba pri nastajanju odpadkov in ravnanju z njimi izvajati ukrepe 
za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov, ško-
dljive vplive nastajanja odpadkov in ravnanje z odpadki ter z 
zmanjševanjem celotnega vpliva uporabe virov in izboljšanjem 
učinkovitosti take uporabe omogočiti prehod na krožno gospo-
darstvo in zagotoviti dolgoročno konkurenčnost EU.

(2) Z odpadki je treba ravnati tako, da ni ogroženo zdravje 
ljudi in se ne škodi okolju ter da ravnanje zlasti:

1. ne predstavlja tveganja za vode, zrak, tla, rastline in 
živali;

2. ne povzroča čezmernega obremenjevanja s hrupom in 
neprijetnimi vonjavami;
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3. ne povzroča škodljivih vplivov na območje, ki ima 
poseben status v skladu s predpisi o ohranjanju narave ali na 
vodovarstveno območje ali območje kopalnih voda v skladu z 
zakonom, ki ureja vode, in

4. ne povzroča škodljivih vplivov na krajino ali območja, 
na katerih je predpisan poseben režim v skladu s predpisi, ki 
urejajo varstvo kulturne dediščine.

(3) Določbe 23. do 53. člena tega zakona se ne upora-
bljajo za:

1. snovi, ki se izpuščajo z odpadnimi plini v zrak;
2. tla (in situ), vključno z neizkopanim onesnaženim delom 

tal, in stavbe, trajno povezane s tlemi;
3. neonesnažen del tal in drug naravno prisoten material, 

ki sta izkopana med gradbenimi deli, če se v svojem prvotnem 
stanju uporabita za gradnjo na kraju, kjer sta bila izkopana;

4. radioaktivne odpadke;
5. deaktivirane eksplozive in fekalne snovi, če niso zajete 

v 2. točki četrtega odstavka tega člena, slamo in druge naravne 
nenevarne materiale, ki nastajajo pri kmetovanju ali gozdarje-
nju in se uporabljajo pri kmetovanju, gozdarjenju ali za pridobi-
vanje energije iz tako nastale biomase s postopki ali metodami, 
ki ne škodujejo okolju in ne ogrožajo človekovega zdravja.

(4) Vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka predpiše tudi 
vrste povzročiteljev obremenitve iz prvega odstavka tega člena 
in proizvajalcev proizvodov iz drugega odstavka tega člena, za 
katere veljajo obveznosti iz prvega in drugega odstavka tega 
člena.

(5) Določbe 22. do 53. člena tega zakona se ne upora-
bljajo za naplavine, ki se zaradi upravljanja voda in vodnih 
poti, preprečevanja poplav ali blažitve posledic poplav in suše 
ali izsuševanja tal premeščajo znotraj površinskih voda, če se 
dokaže, da so naplavine nenevarne.

(6) Vlada predpiše pravila ravnanja z odpadki iz četrtega 
odstavka tega člena v obsegu, ki ni urejen v predpisih iz četr-
tega odstavka.

23. člen
(hierarhija ravnanja z odpadki)

(1) Pri sprejemanju politik, strategij, načrtov, programov 
in splošnih pravnih aktov, ki urejajo preprečevanje nastajanja 
odpadkov in ravnanje z njimi, se kot prednostni vrstni red upo-
števa naslednja hierarhija ravnanja z odpadki:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov,
2. priprava odpadkov za ponovno uporabo,
3. recikliranje odpadkov,
4. drugi postopki predelave odpadkov (npr. energetska 

predelava odpadkov) in
5. odstranjevanje odpadkov.
(2) V skladu s prejšnjim odstavkom se proizvodnja, distri-

bucija, potrošnja ali uporaba proizvodov načrtujejo tako, da pri-
pomorejo k preprečevanju nastajanja odpadkov ter povečanju 
možnosti za pripravo odpadkov, ki nastanejo iz teh proizvodov, 
za ponovno uporabo, in za njihovo recikliranje.

(3) Država z ekonomskimi in finančnimi instrumenti ter 
drugimi ukrepi iz tega zakona in na njegovi podlagi izdanimi 
podzakonskimi predpisi, s predpisi, ki urejajo javno naročanje, 
s predpisi, ki urejajo davke, s predpisi, ki urejajo raziskave in 
inovacije, in s sistemi za usklajevanje, tudi digitalno, med vsemi 
pristojnimi organi, vključenimi v ravnanje z odpadki, spodbuja 
uporabo hierarhije ravnanja z odpadki, pri čemer se upošteva 
okvirni seznam ekonomskih instrumentov in drugih ukrepov za 
spodbujanje uporabe hierarhije ravnanja z odpadki iz predpisa 
EU, ki določa ravnanje z odpadki.

(4) Ne glede na prvi odstavek tega člena Vlada za posa-
mezne tokove odpadkov predpiše odstopanje od hierarhije rav-
nanja z odpadki, kadar ob upoštevanju celotnega življenjskega 
kroga snovi in materialov, celostnih vplivov nastajanja takih 
odpadkov in ravnanja z njimi, splošnih okoljskih, ekonomskih, 
družbenih vplivov in vplivov na zdravje ljudi ter ob upoštevanju 
varovanja virov, tehnične izvedljivosti in ekonomske smiselnosti 
to predstavlja manjše obremenjevanje okolja.

24. člen
(pravila pri nastajanju in ravnanju z odpadki)

(1) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov 
mora upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki, določena s 
tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi. Pra-
vila iz prejšnjega stavka so določena s ciljem preprečevanja 
nastajanja odpadkov in zagotavljanja njihove predelave ali 
odstranjevanja, če predelava odpadkov ni mogoča.

(2) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov 
mora z odpadki ravnati tako, da je omogočeno nadaljnje rav-
nanje z njimi v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in z zahtevami iz drugega odstavka 
22. člena tega zakona.

(3) Odpadke je treba predelati. Predelava odpadkov mora 
biti izvedena v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki iz prvega 
odstavka prejšnjega člena in z zahtevami iz drugega odstavka 
22. člena tega zakona.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se odpadki lahko odstra-
nijo in ne predelajo, če:

1. stanje tehnike ne omogoča njihove predelave,
2. ni možnosti za nadaljnjo uporabo predelanih odpadkov 

ali njihovih sestavin,
3. predelava odpadkov bolj obremenjuje okolje ali zdravje 

ljudi kot njihovo odstranjevanje glede na:
a) emisije snovi in energije v zrak, vode ali tla,
b) porabo naravnih virov,
c) energijo, ki jo je treba uporabiti ali jo je mogoče prido-

biti, ali
č) vsebnost nevarnih snovi v ostankih odpadkov po njihovi 

obdelavi, ali
4. so stroški predelave odpadkov nesorazmerno višji od 

stroškov njihovega odstranjevanja, razen v primeru odstranje-
vanja odpadkov z odlaganjem.

(5) Odpadke, ki niso predelani v skladu s tretjim odstav-
kom tega člena, je treba varno odstraniti s postopki, skladnimi 
z zahtevami iz drugega odstavka 22. člena tega zakona. Drugi 
postopki odstranjevanja odpadkov imajo prednost pred njiho-
vim odstranjevanjem z odlaganjem.

(6) Vlada ob upoštevanju prvega odstavka 23. člena tega 
zakona predpiše pravila ravnanja z odpadki, naloge in ukrepe, 
nanašajo pa se zlasti na:

1. preprečevanje nastajanja odpadkov ter spremljanje in 
oceno teh pravil, nalog in ukrepov, vključno s preprečevanjem 
in zmanjševanjem smetenja pri izvajanju PRO;

2. okoljske cilje preprečevanja nastajanja odpadkov in 
ravnanja z njimi;

3. doseganje predpisanih okoljskih ciljev iz 2. točke tega 
odstavka in nadzor njihovega doseganja;

4. pravila ali kriterije za vrednotenje pripisa nevarne la-
stnosti in pogoje za osebo, ki lahko vrednoti nevarne lastnosti 
odpadka;

5. izvirnega povzročitelja odpadkov ali drugega imetnika 
odpadkov;

6. osebe, ki ravnajo z odpadki, ter načine in postopke 
ravnanja z odpadki;

7. zahteve, prepovedi in omejitve pri ravnanju z odpadki;
8. ukrepe in naloge, povezane z varstvom pred požari pri 

ravnanju z odpadki;
9. zahteve za načrtovanje, projektiranje, gradnjo in obra-

tovanje naprav za ravnanje z odpadki;
10. usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki;
11. ukrepe, povezane s prenehanjem ravnanja z odpad-

ki, vključno z dejavnostmi po zaprtju naprav za ravnanje z 
odpadki;

12. vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi ter po-
ročanje ministrstvu in poročanje ministrstva Evropski komisiji in

13. druga ravnanja za preprečevanje ali zmanjšanje obre-
menjevanja okolja z odpadki.

(7) Če cilji iz 2. točke prejšnjega odstavka za posamezno 
leto niso doseženi in v okviru nadzora iz dvanajstega odstavka 
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247. člena tega zakona niso bile ugotovljene nepravilnosti, 
mora Vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka določiti nove 
ukrepe za doseganje okoljskih ciljev.

(8) Ukrepe za preprečevanje smetenja na območju ob-
čine, ki vključujejo preprečevanje onesnaževanja zaradi od-
metavanja posamičnih manjših kosov odpadkov na zunanje 
površine, in odpravo posledic smetenja, predpiše občina. 
Ukrepi občine za preprečevanje smetenja in odpravo posledic 
smetenja iz prejšnjega stavka se nanašajo na javne površine 
in površine v zasebni lasti, na katerih je z zakonom ali predpi-
som, sprejetim na podlagi zakona, omogočen prost dostop ali 
gibanje prebivalstva.

25. člen
(okoljevarstveno dovoljenje in odločba o dovolitvi opravljanja 

priglašene dejavnosti)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost obde-

lave odpadkov v napravi ali brez naprave, mora za opravljanje 
te dejavnosti in obratovanje naprave, če je ta potrebna za 
izvajanje dejavnosti obdelave odpadkov, pridobiti okoljevar-
stveno dovoljenje iz 110. ali 126. člena tega zakona. Dejavnost 
obdelave odpadkov lahko pravna ali fizična oseba izvaja na 
podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja. Oseba, 
ki izvaja obdelavo odpadkov v objektu, za katerega je treba 
pred začetkom obratovanja pridobiti uporabno dovoljenje, lahko 
začne opravljati dejavnost obdelave odpadkov na podlagi do-
končnega uporabnega dovoljenja, kadar je odrejeno poskusno 
obratovanje, pa od datuma odločbe o odreditvi poskusnega 
obratovanja.

(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka lahko 
pridobi okoljevarstveno dovoljenje iz 110. ali 126. člena tega 
zakona, če ima lastninsko pravico na nepremičninah in premič-
ninah za opravljanje dejavnosti obdelave odpadkov, razen če 
gre za primer časovno omejene veljavnosti okoljevarstvenega 
dovoljenja iz trinajstega odstavka tega člena na manj kot dve 
leti ali če gre za okoljevarstveno dovoljenje za premično na-
pravo po predpisu, ki določa obdelavo odpadkov v premičnih 
napravah ali če je obdelovalec odpadkov hkrati tudi izvajalec 
javne službe ravnanja z odpadki.

(3) Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost zbiranja 
odpadkov ali dejavnost prevoznika odpadkov, trgovca z odpad-
ki ali posrednika odpadkov, mora za opravljanje te dejavnosti 
pridobiti odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti. 
Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega stavka mora pred začet-
kom opravljanja dejavnosti to priglasiti ministrstvu.

(4) Pogoji za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka, ki jo 
izda ministrstvo, so:

1. za prevoznika odpadkov, trgovca z odpadki ali posre-
dnika odpadkov: registracija teh dejavnosti;

2. za zbiralca odpadkov: registracija te dejavnosti ter 
lastninska pravica na objektu in na zemljišču, na katerem na-
merava izvajati dejavnost zbiranja odpadkov ter pravnomočno 
okoljevarstveno dovoljenje iz enajstega odstavka tega člena, 
če je takšno dovoljenje za posamezno predhodno skladišče 
zbiralca odpadkov potrebno;

3. za zbiralca odpadkov, ki je izvajalec obvezne občinske 
ali državne gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst 
komunalnih odpadkov: registracija dejavnosti zbiranja odpad-
kov.

(5) Vsebina vloge za priglasitev iz tretjega odstavka tega 
člena je:

1. za prevoznika odpadkov, trgovca z odpadki ali posre-
dnika odpadkov: podatke o pravni ali fizični osebi in podatke 
o registraciji dejavnosti, če nameravata trgovec z odpadki in 
posrednik odpadkov odpadke imeti v fizični posesti, pa tudi po-
datke o številkah odpadkov, s katerimi nameravata trgovati ali 
izvajati posredništvo, podatke o objektu in zemljišču, v oziroma 
na katerem nameravata izvajati fizično posest odpadkov, ter 
podatke o lastninski pravici na objektu in zemljišču, v oziroma 
na katerem namerava izvajati fizično posest odpadkov;

2. za zbiralca odpadkov: podatke o pravni ali fizični osebi, 
podatke o številkah odpadkov, ki jih namerava zbirati, podatke 
o objektu in zemljišču, v oziroma na katerem namerava zbirati 
odpadke, podatke o lastninski pravici na objektu in zemljišču, 
v oziroma na katerem namerava izvajati dejavnost zbiranja 
odpadkov, podatke o sredstvih in opremi za prevzem odpadkov 
in njihov prevoz ter podatke o registraciji dejavnosti;

3. za zbiralca odpadkov, ki je izvajalec obvezne občinske 
gospodarske javne službe zbiranja določenih vrst komunalnih 
odpadkov: podatke o pravni ali fizični osebi, podatke o števil-
kah odpadkov, ki jih namerava zbirati, podatke o objektu in 
zemljišču, v oziroma na katerem namerava zbirati odpadke, in 
podatke o registraciji dejavnosti; za določene vrste komunalnih 
odpadkov, ki jih zbira v okviru javne gospodarske službe zbira-
nja določenih vrst komunalnih odpadkov, pa še naslov, številko 
in datum akta občine ali Vlade, s katerim je določen za izvajalca 
obvezne občinske oziroma državne gospodarske javne službe 
zbiranja teh odpadkov.

(6) Vlada določi podrobnejšo vsebino vloge za priglasitev 
opravljanja dejavnosti iz prejšnjega odstavka v predpisu iz 
šestega odstavka prejšnjega člena.

(7) Ministrstvo izda odločbo o dovolitvi opravljanja prigla-
šene dejavnosti iz tretjega odstavka tega člena v 30 dneh od 
prejema popolne vloge za priglasitev opravljanja priglašene 
dejavnosti.

(8) Pravna ali fizična oseba iz tretjega odstavka tega čle-
na mora najkasneje v 30 dneh od nastanka spremembe mini-
strstvu prijaviti spremembo imena ali naslova oziroma firme ali 
sedeža ter spremembe glede vrst odpadkov in lokacij, kjer ima 
odpadke v fizični posesti. Ministrstvo izda odločbo o spremembi 
odločbe o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti iz prej-
šnjega odstavka v 30 od prejema popolne vloge za priglasitev 
spremembe opravljanja priglašene dejavnosti.

(9) Ministrstvo razveljavi ali odvzame odločbo iz sedmega 
odstavka tega člena pravni ali fizični osebi, ki:

1. preneha obstajati,
2. prijavi namero, da ne želi več opravljati te dejavnosti,
3. proda nepremičnine ali premičnine, ki jih potrebuje za 

opravljanje dejavnosti, ali
4. ji je s pravnomočno odločbo pristojnega inšpektorja 

prepovedano opravljati to dejavnost.
(10) Ne glede na določbe iz prvega in tretjega odstavka 

tega člena mora pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnost 
zbiranja odpadkov in v tem okviru opravlja dejavnost predho-
dnega skladiščenja nevarnih odpadkov v skladišču z zmoglji-
vostjo več kot 50 ton nevarnih odpadkov in te odpadke oddaja 
v obdelavo v napravo iz 110. člena tega zakona, pridobiti oko-
ljevarstveno dovoljenje za napravo z dejavnostjo iz 110. člena 
tega zakona, pri čemer se v okoljevarstveno dovoljenje vključi 
tudi podatke o predhodnem skladiščenju nenevarnih odpadkov.

(11) Ministrstvo pravno ali fizično osebo, ki opravlja de-
javnosti zbiralca odpadkov ali dejavnost prevoznika odpadkov, 
trgovca z odpadki ali posrednika odpadkov, vpiše v register iz 
154. člena tega zakona na podlagi odločbe iz tretjega odstavka 
tega člena ali okoljevarstvenega dovoljenja iz devetega odstav-
ka tega člena.

(12) Ne glede na šesti in sedmi odstavek tega člena mora 
pravna ali fizična oseba, ki ima odpadke v fizični posesti, pri-
dobiti tudi okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 126. člena 
tega zakona, če se predhodno skladiščenje odpadkov pri zbi-
ralcu odpadkov ali skladiščenje pri trgovcu ali posredniku od-
padkov uvršča med naprave, ki povzročajo emisije snovi v zrak, 
ali če zaradi odpadkov, ki jih ima oseba iz tretjega odstavka 
tega člena v fizični posesti, nastajajo odpadne industrijske vode 
kot posledica padavin, ki padajo na onesnažene talne površine 
ali odpadke in jih izpirajo ali se iz njih izcejajo. V primeru iz 
prejšnjega stavka mora pravna ali fizična oseba pridobiti prav-
nomočno okoljevarstveno dovoljenje pred pridobitvijo odločbe 
o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti.

(13) Vlada lahko v predpisu iz šestega odstavka prejšnje-
ga člena določi časovno omejeno veljavnost okoljevarstvene-
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ga dovoljenja za obdelavo odpadkov na največ pet let ali pa 
veljavnost tega dovoljenja omeji na količino odpadkov, ki jih 
je dovoljeno obdelati v določenem času. Vlada v predpisu iz 
šestega odstavka prejšnjega člena predpiše tudi podrobnejšo 
vsebino vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in po-
drobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za dejavnost 
ali napravo za obdelavo odpadkov.

26. člen
(prepovedi)

Odmetavanje odpadkov in njihovo puščanje v okolju ter 
nenadzorovano ravnanje z odpadki, vključno s smetenjem, so 
prepovedani. Prepoved iz prejšnjega stavka se nanaša na vse 
osebe, ki sodelujejo pri odmetavanju odpadkov in njihovem 
puščanju ter nenadzorovanem ravnanju z odpadki.

27. člen
(stranski proizvod)

(1) Snov ali predmet, ki nastane pri proizvodnem procesu, 
katerega glavni namen ni proizvodnja te snovi ali predmeta (v 
nadaljnjem besedilu: ostanek proizvodnje), je stranski proizvod 
in ne odpadek, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

1. nadaljnja uporaba tega ostanka proizvodnje je zagoto-
vljena in ne le mogoča,

2. ta ostanek proizvodnje se lahko neposredno uporabi 
brez kakršne koli nadaljnje obdelave, razen običajnih industrij-
skih postopkov,

3. ta ostanek proizvodnje se proizvaja kot sestavni del 
proizvodnega procesa in

4. ta ostanek proizvodnje izpolnjuje zahteve, določene za 
njegovo uporabo s predpisi, ki urejajo proizvode, kemikalije, 
varstvo okolja in varovanje človekovega zdravja, nadaljnja 
uporaba tega ostanka proizvodnje pa ne bo škodljivo vplivala 
na okolje in zdravje ljudi.

(2) Za specifične ostanke proizvodnje, za katere so z iz-
vedbenim predpisom EU določena podrobna merila za enotno 
uporabo pogojev iz prejšnjega odstavka, so pogoji izpolnjeni, 
če so izpolnjene zahteve iz izvedbenega predpisa EU.

(3) Za ostanke proizvodnje, za katere z izvedbenim pred-
pisom EU ni določenih podrobnih meril za enotno uporabo 
pogojev iz prvega odstavka tega člena, lahko Vlada predpiše 
podrobna merila za uporabo pogojev iz prvega odstavka tega 
člena. O tem uradno obvesti Evropsko komisijo v skladu s 
predpisom EU, ki določa postopek za zbiranje informacij na 
področju tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske 
družbe.

(4) V predpisu iz prejšnjega odstavka Vlada določi tudi:
1. način izpolnjevanja predpisanih podrobnih meril,
2. dokazila, s katerimi proizvajalci ostanka proizvodnje 

izkazujejo izpolnjevanje podrobnih meril,
3. postopek preverjanja izpolnjevanja predpisanih po-

drobnih meril,
4. način vodenja dokumentacije o izpolnjevanju predpisa-

nih podrobnih meril in
5. način vodenja in čas hrambe evidence o namenu in 

načinu uporabe stranskega proizvoda.

28. člen
(pogoji in merila za prenehanje statusa odpadka)

(1) Odpadki prenehajo biti odpadki, ko so reciklirani ali 
drugače predelani in če so izpolnjeni ti pogoji:

1. predelano snov ali predmet je treba uporabiti za spe-
cifične namene,

2. za predelano snov ali predmet obstaja trg ali povpra-
ševanje, razen ko predelovalec odpadkov predelano snov ali 
predmet uporabi sam,

3. predelana snov ali predmet izpolnjuje tehnične zahteve 
za specifične namene ter zadosti predpisom in standardom, 
ki se uporabljajo za proizvode, razen v primeru zasipanja, in

4. uporaba predelane snovi ali predmeta ne bo škodljivo 
vplivala na zdravje ljudi in okolje ter ne bo poslabševala kako-
vosti okolja.

(2) Merila za uporabo pogojev iz prejšnjega odstavka se 
določijo s predpisom Vlade, z uredbo EU ali z okoljevarstvenim 
dovoljenjem iz 110. ali 126. člena tega zakona za vsak primer 
posebej.

29. člen
(merila za prenehanje statusa odpadka)

(1) Vlada predpiše merila za uporabo pogojev za pre-
nehanje statusa odpadka iz prejšnjega člena ob upoštevanju 
možnih škodljivih vplivov teh snovi ali predmetov na zdravje 
ljudi ali okolje. Merila iz prejšnjega stavka vključujejo:

1. dopustne vhodne odpadke za postopek recikliranja ali 
drugačne predelave odpadkov;

2. dovoljene postopke in tehnike predelave odpadkov;
3. merila kakovosti za predelane snovi ali predmete, obli-

kovana na podlagi standardov, ki se uporabljajo za proizvode;
4. zahteve za sisteme upravljanja, da se dokaže skladnost 

z merili za prenehanje statusa odpadka, vključno z nadzorom 
kakovosti in notranjim spremljanjem ter akreditacijo in zahte-
vami glede izjave o skladnosti in

5. dovoljene načine uporabe predelanih snovi ali pred-
metov.

(2) Če se predelane snovi ali predmeti uporablja v zu-
nanjem okolju in izpostavljeni atmosferskim vplivom ter imajo 
lastnost izluževanja, merila iz prejšnjega odstavka vključujejo 
tudi dopustne vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane snovi 
ali predmeta.

(3) Vlada mora pred sprejetjem meril iz prejšnjih odstav-
kov tega člena obvestiti Evropsko komisijo v skladu s predpi-
som EU, ki določa postopek za zbiranje informacij na področju 
tehničnih predpisov in pravil za storitve informacijske družbe.

30. člen
(določitev meril za prenehanje statusa odpadka  

v vsakem primeru posebej)
(1) Kadar merila za uporabo pogojev za prenehanje sta-

tusa odpadka niso določena z uredbo EU ali predpisom iz 
prvega odstavka prejšnjega člena, jih določi ministrstvo v oko-
ljevarstvenem dovoljenju iz 110. ali 126. člena tega zakona za 
vsak primer predelave odpadkov iz 28. člena tega zakona in za 
vsako predelano snov ali predmet.

(2) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka določi 
merila na podlagi vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovo-
ljenja iz 110. ali 126. člena tega zakona in mnenja, ki ga pripravi 
ministrstvo, pristojno za posamezno vrsto proizvodov, v skladu 
s predpisi o delovnem področju ministrstev (v nadaljevanju: mi-
nistrstvo, pristojno za posamezno vrsto proizvodov) ali organi-
zacija, ki je na podlagi predpisov, ki urejajo proizvode, pristojna 
za ugotavljanje skladnosti posameznih vrst proizvodov s har-
moniziranimi ali neharmoniziranimi tehničnimi specifikacijami (v 
nadaljevanju: pristojna organizacija). Ministrstvo, pristojno za 
posamezno vrsto proizvodov ali pristojna organizacija v mnenju 
iz prejšnjega stavka opredelita vsebine iz 1. do 5. točke prvega 
odstavka prejšnjega člena, ki so podlaga za določitev meril za 
uporabo pogojev za prenehanje statusa odpadka v okoljevar-
stvenem dovoljenju.

(3) Če se predelane snovi ali predmeti uporabljajo v zu-
nanjem okolju in izpostavljeni atmosferskim vplivom ter imajo 
lastnost izluževanja, ministrstvo v primeru iz prvega odstavka 
tega člena določi tudi merila z opredelitvijo vsebin iz drugega 
odstavka prejšnjega člena na podlagi predloga za spremljanje 
vsebnosti onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta. 
Pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba, ki pripravi predlog iz prej-
šnjega stavka, predpiše Vlada v predpisu iz šestega odstavka 
24. člena tega zakona.

(4) Če za posamezno vrsto predelane snovi ali predmeta 
ni predpisov, ki bi urejali posamezno vrsto proizvoda, ministr-
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stvo opredeli merila iz prvega odstavka prejšnjega člena na 
podlagi predloga opredelitve meril, ki jih pripravi vlagatelj vloge 
za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 110. ali 
126. člena tega zakona.

(5) Če za posamezno vrsto predelane snovi ali predmeta 
ni predpisov, ki bi urejali posamezno vrsto proizvoda, ministr-
stvo opredeli merila iz prvega odstavka prejšnjega člena na 
podlagi predloga opredelitve vsebin iz 1. do 5. točke prvega od-
stavka prejšnjega člena, ki jih pripravi vlagatelj vloge za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 110. ali 126. člena 
tega zakona.

(6) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju za napravo 
iz 110. ali 126. člena tega zakona določi tudi nabor onesnaže-
val in njihove dopustne vsebnosti v izlužkih predelane snovi 
ali predmeta, če gre za primer iz drugega odstavka prejšnjega 
člena.

(7) Opredelitve vsebin iz 1. do 5. točke prvega odstavka 
prejšnjega člena na podlagi drugega in četrtega odstavka tega 
člena ter predlog za spremljanje vsebnosti onesnaževal v iz-
lužkih predelane snovi ali predmeta iz tretjega odstavka tega 
člena so obvezna vsebina vloge za pridobitev okoljevarstvene-
ga dovoljenja iz 110. ali 126. člena tega zakona za predelavo 
odpadkov v predelano snov ali predmet.

(8) Vlada v predpisu iz šestega odstavka 24. člena tega 
zakona predpiše podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev oko-
ljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov v predelano 
snov ali predmet ter vsebino okoljevarstvenega dovoljenja za 
predelavo odpadkov v predelano snov ali predmet, način pri-
prave analize izlužkov, obveznosti vlagatelja vloge za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 110. ali 126. člena 
tega zakona v zvezi s spremljanjem izlužkov onesnaževal pre-
delane snovi ali predmeta ter pogoje, pod katerimi lahko prede-
lovalec odpadkov proda ali preda predelano snov ali predmet iz 
drugega odstavka prejšnjega člena novemu lastniku.

31. člen
(pogoji za uporabo ali dajanje na trg  

predelane snovi ali predmeta)
Predelovalec, ki:
1. prvič uporablja predelano snov ali predmet, ki je prene-

hal biti odpadek in ni bil dan na trg, ali
2. prvič da predelano snov ali predmet na trg po tem, ko 

je ta prenehal biti odpadek,
zagotovi, da predelana snov ali predmet izpolnjuje zahteve iz 
predpisov, ki urejajo kemikalije, in predpisov, ki urejajo proizvo-
de, pri čemer morajo biti pogoji iz prvega odstavka 28. člena 
tega zakona izpolnjeni prej, preden se za predelano snov ali 
predmet začnejo uporabljati predpisi o kemikalijah in proizvo-
dih.

32. člen
(odgovornost za ravnanje z odpadki)

(1) Izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov 
mora zagotoviti njihovo obdelavo tako, da jih obdela sam ali 
da jih odda pravni ali fizični osebi, ki v skladu s tem zakonom 
zbira odpadke ali jih predeluje ali odstranjuje, ali da zanj obde-
lavo odpadkov uredi trgovec z odpadki. Če izvirni povzročitelj 
odpadkov zagotovi njihovo obdelavo tako, da jih odda pravni 
ali fizični osebi, ki v skladu s tem zakonom zbira odpadke ali 
trguje z njimi, mora v primeru, da jih novi imetnik odpadkov, ki v 
skladu s tem zakonom zbira odpadke ali trguje z njimi, ponovno 
odda drugi pravni ali fizični osebi, ki v skladu s tem zakonom 
zbira odpadke ali trguje z njimi, ta drugi imetnik odpadke oddati 
pravni ali fizični osebi, ki v skladu s tem zakonom odpadke 
predeluje ali jih odstranjuje.

(2) Odgovornost izvirnega povzročitelja odpadkov ali 
drugega imetnika odpadkov za izvedbo obdelave odpadkov 
preneha, ko odpadke odda pravni ali fizični osebi, ki v skladu 
s tem zakonom zbira odpadke ali jih predeluje ali odstranjuje. 

Če izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik odpadkov sam 
obdeluje odpadke ali zanj obdelavo odpadkov uredi trgovec z 
odpadki, pa ta odgovornost preneha, ko je obdelava odpadkov 
izvedena v celoti.

(3) Odpadki se lahko pošiljajo v obdelavo tudi v drugo 
državo, pri čemer se pošiljanje odpadkov izvaja v skladu s 
predpisi, ki urejajo pošiljke odpadkov.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek pošiljanje odpadkov v 
odstranjevanje v drugo državo in pošiljanje mešanih komunal-
nih odpadkov v predelavo ali odstranjevanje v drugo državo 
ni dovoljeno, če jih je mogoče ustrezno obdelati na območju 
Republike Slovenije.

(5) Pošiljanje odpadkov v obdelavo v Republiko Slovenijo 
se izvaja v skladu s predpisi, ki urejajo pošiljke odpadkov.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek je v Republiko Slovenijo 
prepovedano pošiljati odpadke v odstranjevanje z odlaganjem 
na odlagališčih odpadkov.

33. člen
(stroški ravnanja z odpadki)

(1) Vse stroške ravnanja z odpadki, vključno s stroški za 
potrebno infrastrukturo in njeno delovanje, krije izvirni povzro-
čitelj odpadkov ali trenutni ali predhodni imetniki odpadkov.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek lahko Vlada tudi v pri-
meru, ko za te proizvode ne velja PRO iz 34. do 53. člena tega 
zakona, predpiše, da stroške ravnanja z odpadki delno ali v 
celoti krijejo proizvajalci proizvodov, od katerih odpadki izvirajo, 
ali da jih krijejo proizvajalci proizvodov skupaj z distributerji 
takih proizvodov.

(3) S plačilom, ki ga upravljavec odlagališča zaračuna 
za storitve odlaganja odpadkov, morajo biti kriti vsi stroški, 
povezani z gradnjo in obratovanjem odlagališča in finančnim 
jamstvom, predvideni stroški zapiranja odlagališča ter stroški 
za izvedbo vseh ukrepov varstva okolja po zaprtju za obdo-
bje najmanj 30 let. Sredstva iz prejšnjega stavka, zbrana za 
zapiranje odlagališča, se lahko v skladu z okoljevarstvenim 
dovoljenjem namenijo samo za zapiranje odlagališča.

(4) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena izvajalec 
gospodarske javne službe urejanja voda prepusti odpadke iz 
urejanja voda izvajalcu javne službe ravnanja s komunalnimi 
odpadki z območja lokalne skupnosti, na območju katere so ti 
odpadki nastali, ta pa jih mora brezplačno prevzeti in z njimi 
ravnati na predpisan način. Stroške prevzema in ravnanja z 
odpadki iz prejšnjega stavka nosi lokalna skupnost, na območju 
katere so ti odpadki nastali, razen v primerih, če je urejanje 
voda posledica okoljske ali naravne nesreče.

2.2 Sistem PRO

34. člen
(proizvajalčeva razširjena odgovornost)

(1) Proizvajalec proizvodov, za katere velja proizvajalčeva 
razširjena odgovornost (v nadaljnjem besedilu: proizvajalec), 
mora upoštevati vse prepovedi, zahteve in druga pravila ravna-
nja, da se zagotovi predpisano ravnanje z odpadki, ki nastanejo 
po uporabi takih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: odpadki iz 
proizvodov).

(2) Proizvajalec mora zagotoviti tudi možnost vračanja in 
prevzemanja rabljenih proizvodov, za katere velja PRO, kadar 
je to predpisano s predpisom iz 21. člena tega zakona.

(3) Odgovornost proizvajalca ne izključuje odgovornosti 
povzročitelja odpadkov ali njihovega imetnika kot povzročitelja 
obremenitve za ravnanje z odpadki iz proizvodov.

(4) Proizvajalec s sedežem v drugi državi, ki v Republiki 
Sloveniji na daljavo prodaja proizvode, za katere velja PRO, 
neposredno potrošnikom ali drugim končnim uporabnikom, 
mora določiti pooblaščenega zastopnika, ki je odgovoren za 
izpolnjevanje obveznosti proizvajalca.

(5) Če proizvajalec iz prejšnjega odstavka ne določi po-
oblaščenega zastopnika, mora končni uporabnik s sedežem v 
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Republiki Sloveniji, ki je na daljavo kupil proizvode, za katere 
velja PRO, na svoje stroške zagotoviti predpisano ravnanje 
z odpadki iz teh proizvodov. Ta odstavek se ne uporablja za 
končnega uporabnika, ki je potrošnik.

(6) Proizvajalec s sedežem v drugi državi članici EU 
ali državi Evropskega gospodarskega prostora (v nadaljeva-
nju: EGP), katerega proizvodi, za katere velja PRO, se tržijo 
na ozemlju Republike Slovenije, lahko prevzame obveznosti 
proizvajalca s sedežem v Republiki Sloveniji, tako da določi 
pooblaščenega zastopnika, ki je odgovoren za izpolnjevanje 
obveznosti proizvajalca na ozemlju Republike Slovenije. V pri-
meru iz prejšnjega stavka obveznosti proizvajalca s sedežem v 
Republiki Sloveniji prenehajo v obsegu, v katerem jih je prevzel 
pooblaščeni zastopnik.

(7) Pooblaščeni zastopnik iz četrtega ali šestega odstav-
ka tega člena je gospodarska družba ali samostojni podjetnik 
posameznik s sedežem v Republiki Sloveniji. Proizvajalec s 
sedežem v drugi državi lahko s pisnim pooblastilom, ki je del 
pogodbe o prevzemu obveznosti, hkrati določi samo enega 
pooblaščenega zastopnika. Za pooblaščenega zastopnika se 
smiselno uporabljajo določbe tega pododdelka, ki veljajo za 
proizvajalca, razen tretjega odstavka 35. člena, 44. in 45. člena 
tega zakona.

(8) Vlada predpiše skupna pravila za izvajanje sistema 
PRO, ki vključujejo podrobnejšo vsebino skupnega načrta iz 
tretjega odstavka 39. člena tega zakona, način dokazovanja 
izpolnjevanja pogojev iz četrtega odstavka 38. člena tega za-
kona, vsebino splošnega akta telesa in merila za izbiro oseb, ki 
bodo za organizacijo iz prvega odstavka 37. člena tega zakona 
izvajale zbiranje in postopke priprave odpadkov iz proizvodov 
za končno predelavo ali odstranjevanje v prihodnjem koledar-
skem letu iz enajstega odstavka 38. člena tega zakona in vse-
bino letnega poročila organizacije in način njenega poročanja 
iz petnajstega odstavka 40. člena tega zakona.

(9) Vlada, poleg proizvajalcev in proizvodov, za katere 
velja sistem PRO v skladu s predpisi EU o odpadni električni 
in elektronski opremi, o baterijah in akumulatorjih ter odpadnih 
baterijah in akumulatorjih, o izrabljenih vozilih, o embalaži in 
odpadni embalaži, ter o zmanjšanju vpliva nekaterih plastičnih 
proizvodov na okolje, lahko predpiše, da sistem PRO velja tudi 
za druge vrste proizvodov, za katere velja PRO, in proizvajalce 
takih proizvodov, pri čemer se upoštevajo tehnična izvedljivost 
in ekonomska upravičenost sistema PRO, vplivi na okolje, 
družbo in na zdravje ljudi ter delovanje notranjega trga EU.

(10) Vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka za proizva-
jalca s sedežem v Republiki Sloveniji, ki na daljavo prodaja 
proizvode, za katere velja PRO, neposredno potrošnikom ali 
drugim končnim uporabnikom v drugi državi članici EU ali dr-
žavi EGP, v kateri nima sedeža, predpiše obveznost določitve 
pooblaščenega zastopnika v tej državi, kadar je to zahtevano 
s predpisom EU, ki ureja PRO za tak proizvod.

35. člen
(obveznosti proizvajalca)

(1) Proizvajalec zagotavlja:
1. zbiranje odpadkov iz proizvodov na območju celotne 

Republike Slovenije, razen zbiranja od izvirnih povzročiteljev 
odpadkov, kadar se to izvaja kot obvezna občinska gospodar-
ska javna služba zbiranja komunalnih odpadkov;

2. obdelavo vseh zbranih odpadkov iz proizvodov;
3. doseganje okoljskih ciljev pri zagotavljanju ravnanja z 

odpadki iz proizvodov;
4. obveščanje javnosti in imetnikov odpadkov o načinu in 

pomenu preprečevanja nastajanja odpadkov iz proizvodov, po-
novne uporabe in vračanja rabljenih proizvodov, za katere velja 
PRO, ločenega zbiranja odpadkov iz proizvodov in prepreče-
vanja smetenja z njimi ter o okoljsko učinkovitem ravnanju z 
odpadki iz proizvodov;

5. informacije osebam, ki izvajajo obdelavo odpadkov, o 
proizvodih, za katere velja PRO, in načinih obdelave odpadkov 
iz teh proizvodov, kadar je to predpisano, ter

6. evidenco o proizvodih, za katere velja PRO, ki jih daje 
na trg v Republiki Sloveniji, in evidenco o zbranih in obdelanih 
odpadkih iz proizvodov ter posredovanje podatkov iz evidenc 
ministrstvu.

(2) Proizvajalec izpolnjuje obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena skupaj z drugimi proizvajalci istovrstnih proizvodov, 
za katere velja PRO, tako da se pridruži skupnemu izvajanju 
aktivnosti in ukrepov za izpolnjevanje obveznosti v zvezi z 
odpadki iz takih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: skupno 
izpolnjevanje obveznosti), pri čemer je delež obveznosti po-
sameznega proizvajalca v zvezi z odpadki iz proizvodov enak 
količniku med maso proizvodov, za katere velja PRO, ki jih je ta 
v določenem obdobju dal na trg v Republiki Sloveniji, in maso 
takih proizvodov, danih na trg v Republiki Sloveniji, zmanjšano 
za maso proizvodov, ki so jih dali na trg v Republiki Sloveniji 
proizvajalci iz četrtega odstavka tega člena.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko proizvajalec izpol-
njuje obveznosti iz prvega odstavka tega člena samostojno, če 
daje na trg v Republiki Sloveniji proizvode, za katere velja PRO, 
ki niso namenjeni za uporabo v gospodinjstvih (v nadaljnjem 
besedilu: samostojno izpolnjevanje obveznosti).

(4) Proizvajalec lahko spremeni način izpolnjevanja ob-
veznosti iz prejšnjih dveh odstavkov samo za posamezno 
koledarsko leto.

(5) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena tega 
zakona predpiše:

1. okoljske cilje pri zagotavljanju ravnanja z odpadki iz 
proizvodov;

2. način in obseg izpolnjevanja obveznosti, povezanih z 
ravnanjem z odpadki iz proizvodov, vključno z obveznostmi in 
roki prevzema odpadkov iz proizvodov od izvajalcev občinskih 
javnih služb varstva okolja;

3. organizacijske in tehnične ukrepe, povezane z zbira-
njem in obdelavo odpadkov iz proizvodov;

4. način, obseg in vsebino obveščanja javnosti, imetnikov 
odpadkov in oseb, ki izvajajo obdelavo odpadkov iz proizvodov;

5. evidence, podatke o proizvodih, za katere velja PRO, 
danih na trg v Republiki Sloveniji, podatke o zbranih in obde-
lanih odpadkih iz proizvodov in način poročanja teh podatkov 
ministrstvu ter

6. druge ukrepe, zahteve in pravila ravnanja za izpolnje-
vanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena.

(6) Vlada lahko v predpisu iz prejšnjega odstavka predpi-
še različen način in obseg izpolnjevanja obveznosti iz prvega 
odstavka tega člena za različne skupine proizvodov znotraj 
istovrstnih proizvodov, za katere velja PRO.

(7) Vlada zaradi spodbujanja uporabe hierarhije ravnanja 
z odpadki iz prvega odstavka 23. člena tega zakona ali do-
seganja ciljev ločenega zbiranja odpadkov iz določene vrste 
proizvodov, za katere velja PRO, predpiše obveznost zbiranja 
odpadkov v obliki kavcijskega sistema. Vlada v predpisu iz 
prejšnjega stavka določi zlasti okoljske cilje pri zagotavljanju 
ravnanja z odpadki iz določene skupine proizvodov, za katere 
velja PRO, obveznosti in načine vključitve vseh deležnikov 
sistema PRO in obveznost prevzema odpadka iz proizvoda, za 
katerega kavcijski sistem velja, ter vrnitve kavcije potrošniku.

36. člen
(stroški proizvajalca)

(1) Proizvajalec zagotavlja financiranje obveznosti iz prve-
ga odstavka prejšnjega člena tako, da so pokriti stroški:

1. zbiranja odpadkov iz proizvodov;
2. prevoza in obdelave odpadkov iz proizvodov;
3. izpolnjevanja okoljskih ciljev pri zagotavljanju ravnanja 

z odpadki iz proizvodov v skladu s predpisi;
4. informiranja javnosti in obveščanja imetnikov odpadkov 

in, kadar je predpisano, dajanja informacij osebam, ki izvajajo 
obdelavo odpadkov, ter

5. zbiranja in posredovanja predpisanih podatkov mini-
strstvu.
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(2) Proizvajalec zagotavlja financiranje zbiranja odpadkov 
iz proizvodov od izvirnih povzročiteljev odpadkov tudi, ko je 
zbiranje teh odpadkov določeno kot obvezna občinska gospo-
darska javna služba zbiranja komunalnih odpadkov.

(3) Proizvajalec določene vrste ali skupine proizvodov, za 
katere velja PRO, poleg stroškov iz prvega in drugega odstav-
ka tega člena zagotavlja tudi financiranje določenih stroškov 
čiščenja okolja zaradi smetenja z odpadki iz te vrste ali skupine 
proizvodov, če je to določeno s predpisom iz devetega odstav-
ka 34. člena tega zakona.

(4) Vsi proizvajalci istovrstnih proizvodov, za katere velja 
PRO, skupaj, so finančno odgovorni, da se zberejo in obdelajo 
vsi odpadki iz proizvodov, nastali v določenem obdobju na 
območju Republike Slovenije.

(5) V primeru skupnega izpolnjevanja obveznosti mora 
posamezen proizvajalec zagotoviti financiranje predpisanih ob-
veznosti v deležu, ki je enak količniku med maso proizvodov, 
za katere velja PRO, ki jih je ta v določenem obdobju dal na 
trg v Republiki Sloveniji, in maso takih proizvodov, danih na 
trg v Republiki Sloveniji, zmanjšano za maso proizvodov, ki so 
jih dali na trg v Republiki Sloveniji proizvajalci, ki samostojno 
izpolnjujejo obveznosti, pri čemer se ob upoštevanju določb 
iz 3. točke tretjega odstavka 40. člena njegove odgovornosti 
uravnavajo.

(6) Proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznosti, 
mora zagotoviti financiranje predpisanih obveznosti za odpad-
ke iz tistih proizvodov, za katere velja PRO, ki jih daje na trg v 
Republiki Sloveniji.

(7) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena lahko 
Vlada v predpisu iz devetega odstavka 34. člena tega zakona 
določi, da proizvajalec ne krije vseh stroškov, kadar to za dolo-
čeno vrsto proizvodov, za katere velja PRO, določajo predpisi 
EU. V primeru iz prejšnjega stavka Vlada predpiše, katere 
stroške krije proizvajalec.

(8) Ne glede na prvi, drugi in četrti odstavek tega člena 
lahko Vlada v predpisu iz devetega odstavka 34. člena tega za-
kona določi, da proizvajalec, ki daje na trg manjše količine do-
ločene vrste ali skupine proizvodov, ne krije stroškov iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, kadar to za določeno vrsto ali 
skupino proizvodov, za katere velja PRO, določajo predpisi EU.

(9) Vlada v predpisu iz devetega odstavka 34. člena tega 
zakona predpiše vrste in skupine proizvodov, za katere velja 
tretji odstavek tega člena, kadar to določajo predpisi EU. V 
primeru iz prejšnjega stavka Vlada predpiše tudi aktivnosti 
čiščenja okolja, potrebno infrastrukturo in površine, katerih 
čiščenje financira proizvajalec, ter s tem povezane stroške.

(10) Vlada lahko predpiše, da mora proizvajalec zaradi 
izpolnjevanja obveznosti iz 1., 2. in 3. točke prvega odstavka 
35. člena tega zakona zagotoviti finančno jamstvo v skladu s 
175. členom tega zakona.

37. člen
(skupno izpolnjevanje obveznosti)

(1) Proizvajalci iz prvega odstavka 35. člena tega zakona, 
ki ne zagotavljajo samostojnega izpolnjevanja obveznosti iz tre-
tjega odstavka 35. člena tega zakona, morajo zagotavljati sku-
pno izpolnjevanje obveznosti. Skupno izpolnjevanje obveznosti 
za proizvajalce istovrstnih proizvodov, za katere velja PRO, 
izvaja organizacija za skupno izpolnjevanje PRO za odpadke iz 
takih proizvodov (v nadaljnjem besedilu: organizacija). Organi-
zacija izvaja skupno izpolnjevanje obveznosti za proizvajalce ki 
jo ustanovijo, in za proizvajalce, ki se pridružijo že ustanovljeni 
organizaciji. Proizvajalci iz prejšnjega stavka so pri izpolnjeva-
nju obveznosti enakopravni, ne glede na to, ali so organizacijo 
ustanovili ali se pridružili že ustanovljeni organizaciji.

(2) Skupno izpolnjevanje obveznosti za proizvajalce is-
tovrstnih proizvodov, za katere velja PRO, izvaja samo ena 
organizacija.

(3) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena z organi-
zacijo sklene pogodbo v pisni obliki, s katero jo pooblasti za 

izpolnjevanje svojih obveznosti iz prvega odstavka 35. člena 
tega zakona.

(4) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora naj-
kasneje v 15 delovnih dneh od vpisa v register iz 48. člena tega 
zakona od organizacije zahtevati sklenitev pogodbe iz tretjega 
odstavka tega člena. Ne glede na prejšnji stavek mora proizva-
jalec iz prvega odstavka tega člena, ki organizacijo ustanovi, 
skleniti pogodbo iz tretjega odstavka tega člena najkasneje v 
15 delovnih dneh od pridobitve dovoljenja za skupno izpolnje-
vanje obveznosti iz 41. člena tega zakona.

(5) Proizvajalec, ki je z organizacijo sklenil pogodbo iz 
tretjega odstavka tega člena, je za delež iz drugega odstavka 
35. člena tega zakona subsidiarno finančno odgovoren, če 
organizacija ne izpolni njegovih obveznosti iz 1., 2. in 3. točke 
prvega odstavka 35. člena tega zakona.

(6) Obveznosti proizvajalca do organizacije so:
1. plačevanje stroškov iz prejšnjega člena;
2. zagotavljanje točnih, pravilnih in popolnih podatkov 

o količini proizvodov, za katere velja PRO, ki jih daje na trg v 
Republiki Sloveniji, ter drugih podatkov, pomembnih za izpol-
njevanje njegovih obveznosti;

3. zagotavljanje informacij o spremembah vrste, sestave 
ali lastnosti proizvodov, za katere velja PRO, ki lahko vplivajo 
na skupno izpolnjevanje obveznosti;

4. na njeno zahtevo omogočiti vpogled v dokumentacijo, 
potrebno za ugotavljanje točnosti, pravilnosti in popolnosti po-
datkov ter informacij iz 2. in 3. točke tega odstavka.

(7) Proizvajalec ima pravico do vpogleda v vso doku-
mentacijo organizacije, ki se nanaša na izpolnjevanje njegovih 
obveznosti, pri čemer organizacijo vežejo pravila o varovanju 
poslovnih skrivnosti proizvajalcev, vključenih v organizacijo 
zaradi skupnega izpolnjevanja obveznosti.

(8) Način izvrševanja pravic in obveznosti proizvajalca iz 
prejšnjih dveh odstavkov se uredi v pogodbi iz tretjega odstav-
ka tega člena.

(9) Proizvajalec, za katerega velja sistem PRO v skladu 
s predpisom EU o embalaži in odpadni embalaži, si lahko med 
osebami, ki za organizacijo zbirajo ali obdelujejo odpadke iz 
proizvodov, za katere velja PRO, in ne nastajajo v gospodinj-
stvih, sam izbere osebo, ki bo zanj izvajala dejavnost zbiranja 
ali obdelave odpadkov iz proizvodov v posameznem koledar-
skem letu.

(10) Vlada lahko proizvajalcem, ki so mala ali srednja 
podjetja in dajejo na trg v Republiki Sloveniji manjšo količino 
proizvodov, za katere velja PRO, predpiše, kdaj proizvajalec 
za posamezno vrsto proizvodov, za katere velja PRO, name-
sto podatkov iz 2. točke šestega odstavka tega člena sporoči 
ocenjeno količino teh proizvodov, ki jih daje na trg v Republiki 
Sloveniji.

38. člen
(organizacija)

(1) Organizacija je pravna oseba s sedežem v Republiki 
Sloveniji, ustanovljena z namenom, da za proizvajalce istovr-
stnih proizvodov, za katere velja PRO in ki morajo zagotavljati 
skupno izpolnjevanje obveznosti skladno s prvim odstavkom 
prejšnjega člena, izvaja skupno izpolnjevanje obveznosti kot 
nepridobitno dejavnost, tako da prihodki ne presegajo dejan-
skih stroškov za skupno izpolnjevanje obveznosti v skladu s 
tem zakonom.

(2) Vlada lahko zaradi tehničnih ali ekonomskih razlogov 
pri zbiranju ali obdelavi odpadkov iz proizvodov s predpisom 
določi, da lahko organizacija izvaja skupno izpolnjevanje ob-
veznosti samo za proizvajalce določene skupine istovrstnih 
proizvodov.

(3) Organizacija ne sme opravljati nobene dejavnosti, ki ni 
povezana z namenom iz prvega odstavka tega člena.

(4) Organizacijo ustanovijo in imajo v lasti poslovne de-
leže proizvajalci določenih istovrstnih proizvodov, za katere 
velja PRO, ki skupaj dajo na trg najmanj 51 odstotkov celotne 
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količine teh proizvodov, pri čemer lastniški poslovni delež po-
sameznega proizvajalca v organizaciji ne sme presegati 25 od-
stotkov. Način dokazovanja izpolnjevanja pogoja iz prejšnjega 
stavka določi Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena 
tega zakona.

(5) Organizacija, ki zagotavlja skupno izpolnjevanje ob-
veznosti, in proizvajalec, ki je lastnik poslovnega deleža or-
ganizacije, ne smeta biti oseba, ki izvaja zbiranje ali obdelavo 
odpadkov iz proizvodov, ki so predmet skupnega izpolnjevanja 
obveznosti v tej organizaciji, razen če predpis iz osmega od-
stavka 34. člena tega zakona določa, da se kot proizvajalec 
šteje tudi oseba, ki odpadke iz proizvodov, za katere velja PRO, 
pripravi za ponovno uporabo in jih drugič daje trg, ali oseba, ki 
odpadke iz proizvodov, za katere velja PRO, reciklira v prede-
lano snov ali predmet, ki je proizvod, za katerega velja PRO, 
vendar ima predelana snov ali predmet drug namen uporabe 
kot izvorni proizvod, za katerega velja PRO.

(6) Organizacija in proizvajalec, proizvajalec, ki je lastnik 
poslovnega deleža organizacije, ne smeta biti:

1. neposredno ali posredno kapitalsko povezana z osebo, 
ki izvaja zbiranje ali obdelavo odpadkov iz proizvodov, ki so 
predmet skupnega izpolnjevanja obveznosti v tej organizaciji, 
in ne smeta imeti v njej upravljavskih ali nadzorstvenih pravic;

2. kapitalsko ali sorodstveno povezana z osebo, ki ima 
ali nadzira glasovalne pravice v organu upravljanja ali organu 
nadzora ali zastopa osebe iz prejšnje točke.

(7) Za sorodstveno povezavo iz 2. točke prejšnjega 
odstavka se šteje krvno sorodstvo v ravni vrsti ali v stranski 
vrsti do vštetega četrtega kolena, pravno priznane oblike 
partnerske zveze ter svaštvo do vštetega drugega kolena, 
čeprav je zakonska ali zunajzakonska skupnost prenehala ali 
če je lastnik poslovnega deleža skrbnik ali v razmerju rejni-
štva z osebo, ki ima ali nadzira glasovalne pravice v organu 
upravljanja ali organu nadzora ali zastopa osebe iz 1. točke 
prejšnjega odstavka.

(8) Nadzor glasovalnih pravic iz 2. točke šestega odstav-
ka tega člena pomeni pravice, pogodbe ali druga sredstva, ki 
vsako zase ali skupaj ob upoštevanju ustreznih dejanskih ali 
pravnih okoliščin lastniku poslovnega deleža omogočajo izva-
janje odločilnega vpliva na osebo, ki ima ali nadzira glasovalne 
pravice v organu upravljanja ali organu nadzora ali zastopa 
osebe iz 1. točke šestega odstavka tega člena.

(9) Omejitve iz petega in šestega odstavka tega člena ve-
ljajo tudi za člana poslovodnega organa organizacije, njenega 
nadzornega organa ali zastopnika.

(10) Organizacija mora imeti kot nadzorni organ vzposta-
vljeno telo za sistem PRO, ki ga sestavljajo trije predstavniki 
proizvajalcev, lastnikov poslovnega deleža organizacije in trije 
predstavniki proizvajalcev, ki se pridružijo že ustanovljeni orga-
nizaciji ter predstavnik ministrstva, pristojnega za okolje. Pred-
stavniki proizvajalcev, ki ustanovijo organizacijo in predstavniki 
proizvajalcev, ki se pridružijo že ustanovljeni organizaciji, so 
enakopravni in imajo enakovredne odločevalske pravice. Po-
stopek imenovanja posameznih predstavnikov proizvajalcev iz 
prejšnjega stavka v telo iz tega odstavka in trajanje opravljanja 
njihove funkcije za sistem PRO določi Vlada s predpisom iz 
osmega odstavka 38. člena tega zakona.

(11) Telo iz prejšnjega odstavka:
1. se redno seznanja z izvajanjem skupnega izpolnjevanja 

obveznosti, ki ga izvaja organizacija,
2. potrjuje višino finančnega prispevka na prodajno enoto 

ali tono proizvoda, za katerega velja PRO, danega na trg v 
Republiki Sloveniji, ki ga mora plačati proizvajalec,

3. potrjuje načrtovane in dosežene okoljske cilje organiza-
cije pri zagotavljanju ravnanja z odpadki iz proizvodov,

4. sprejme splošni akt, ki opredeljuje standarde ravnanja z 
odpadki iz proizvodov, za katere velja PRO, ki jih morajo, poleg 
zahtev iz predpisa iz šestega odstavka 24. člena tega zakona 
in predpisa iz osmega odstavka 34. člena tega zakona, obve-
zno upoštevati osebe, ki za organizacijo zbirajo ali obdelujejo 
odpadke iz proizvodov, za katere velja PRO,

5. izvede ali organizira izvedbo vpogledov v dokumenta-
cijo iz 4. točke šestega odstavka prejšnjega člena in skladno 
z enajstim odstavkom 40. člena tega zakona oglede lokacij 
zbiranja ali obdelave odpadkov na lokacijah oseb, ki za orga-
nizacijo zbirajo ali obdelujejo odpadke iz proizvodov, za katere 
velja PRO, ter ovrednoti njihove ugotovitve v skladu s kriteriji iz 
predpisa iz osmega odstavka 38. člena tega zakona, in

6. potrjuje vsebino javnega poziva iz šestega odstavka 
40. člena tega zakona in na podlagi meril, ki jih predpiše Vlada 
v prepisu iz osmega odstavka 34. člena tega zakona, in ugo-
tovitev vpogledov v dokumentacijo in ogledov lokacij zbiranja 
ali obdelave odpadkov iz prejšnje točke, na nediskriminatoren 
način določi osebe, ki bodo za organizacijo iz prvega odstavka 
37. člena tega zakona izvajale zbiranje in postopke priprave 
odpadkov iz proizvodov za končno predelavo ali odstranjevanje 
v prihodnjem koledarskem letu.

(12) Ne glede na 1. točko šestega odstavka tega čle-
na lahko Vlada zaradi zagotavljanja ustreznega ravnanja z 
odpadki ali ekonomske vzdržnosti sistema PRO v predpisu 
iz devetega odstavka 34. člena tega zakona določi, da za 
proizvajalca, ki je lastnik poslovnega deleža organizacije, ali 
za organizacijo, kadar se v okviru ravnanja z odpadki iz ene 
vrste proizvodov, za katere velja PRO, neposredno zagotavljajo 
surovine za proizvodnjo izključno te vrste proizvodov, ne veljajo 
omejitve glede kapitalskih povezav z osebo, ki izvaja zbiranje 
ali obdelavo odpadkov iz določenih proizvodov, ki so predmet 
skupnega izpolnjevanja obveznosti v tej organizaciji.

39. člen
(obveznosti organizacije)

(1) Organizacija zagotavlja skupno izpolnjevanje obve-
znosti v skladu s prvim in drugim odstavkom 35. člena tega 
zakona na stroškovno učinkovit način. Organizacija zagotavlja 
izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega stavka za ravnanje z 
vsemi odpadki iz proizvodov, ki v določenem obdobju nasta-
nejo na celotnem območju Republike Slovenije. Organizacija 
zagotavlja, da se zbiranje in obdelava odpadkov iz proizvodov 
izvajata tako, da skozi vse leto ne prihaja do zastojev.

(2) Organizacija vodi in sproti posodablja seznam proizva-
jalcev, za katere zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti.

(3) Organizacija ima načrt za skupno izpolnjevanje obve-
znosti (v nadaljnjem besedilu: skupni načrt), v katerem opredeli 
aktivnosti in ukrepe za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Organizacija mora imeti finančni načrt, iz katerega je 
razvidno, da ima na voljo zadostna finančna sredstva za kritje 
stroškov izvajanja skupnega načrta.

(5) Organizacija spremeni skupni načrt ob spremembah:
1. načina ali obsega zbiranja odpadkov iz proizvodov ali 

zbiralnih mest;
2. načina ali obsega obdelave zbranih odpadkov iz pro-

izvodov ali
3. oseb, ki za organizacijo zbirajo ali obdelujejo odpadke 

iz proizvodov.
(6) Organizacija zagotavlja sledljivost sprememb sku-

pnega načrta, vsako spremembo skupnega načrta pa mora 
predložiti ministrstvu. Organizacija najmanj enkrat letno uskladi 
skupni načrt.

(7) Če ministrstvo ugotovi, da s predloženo spremem-
bo skupnega načrta ne bo zagotovljeno skupno izpolnjevanje 
obveznosti v skladu s tem zakonom ali da vsebina spremenje-
nega skupnega načrta ni skladna s predpisanimi zahtevami, 
organizacijo o tem pisno obvesti ter jo pozove, naj odpravi 
ugotovljene neskladnosti in informacije o tem v določenem roku 
pošlje ministrstvu.

(8) Organizacija zagotavlja izvajanje aktivnosti in ukrepov 
za izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka tega člena v 
skladu s skupnim načrtom iz četrtega odstavka tega člena. 
Pristojni inšpektor vsaj enkrat letno preveri skladnost izvajanja 
aktivnosti in ukrepov organizacije s skupnim načrtom in določ-
bami tega člena.
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(9) Če organizacija ne sprejme vseh proizvajalcev iz pr-
vega odstavka 37. člena tega zakona, je dolžna na svoj račun 
zagotoviti skupno izpolnjevanje obveznosti iz prvega odstavka 
35. člena tega zakona tudi za te proizvajalce.

(10) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena tega 
zakona predpiše vsebino skupnega načrta.

(11) Kadar je v skladu s sedmim odstavkom 35. člena tega 
zakona predpisana obveznost zbiranja odpadkov iz proizvodov, 
za katere velja PRO, v obliki kavcijskega sistema, organizacija 
vzpostavi in vodi kavcijski sistem, ki zagotavlja njegovo delo-
vanje ob vključitvi oseb, ki niso proizvajalci in ki zagotavljajo 
dostopnost teh proizvodov na trgu Republike Slovenije, na 
nediskriminatoren in transparenten način ter sorazmerno glede 
na njihove obveznosti.

40. člen
(delovanje organizacije)

(1) Organizacija mora skleniti pogodbo iz tretjega odstav-
ka 37. člena tega zakona z vsakim proizvajalcem iz prvega 
odstavka 37. člena tega zakona najkasneje v roku 30 dni od 
prejema zahteve za sklenitev pogodbe iz četrtega odstavka 
37. člena tega zakona.

(2) Kadar je za proizvajalce v skladu z desetim odstavkom 
36. člena tega zakona predpisano finančno jamstvo, ga mora 
za proizvajalce iz prvega odstavka 37. člena tega zakona za-
gotoviti organizacija in ga predložiti ministrstvu. Prvič ga mora 
ministrstvu predložiti v treh mesecih od dneva izdaje dovoljenja 
iz 41. člena tega zakona.

(3) Organizacija proizvajalcem iz prvega odstavka 37. čle-
na tega zakona zaračunava stroške iz prvega do tretjega od-
stavka 36. člena tega zakona ob upoštevanju določb iz petega 
odstavka 36. člena tega zakona tako, da:

1. upošteva dejanske stroške zagotavljanja izpolnjevanja 
njihovih obveznosti;

2. upošteva prihodke iz ponovne uporabe proizvodov, za 
katere velja PRO, ali iz prodaje odpadnih materialov za sekun-
darne surovine in iz nevrnjenih kavcij, in

3. pri zaračunavanju stroškov za vrste ali skupine proizvo-
dov, za katere velja PRO, kolikor je mogoče upošteva njihovo 
trajnost, popravljivost, ponovno uporabljivost in reciklabilnost 
ter vsebnost nevarnih snovi v njih in sicer na podlagi pristopa 
življenjskega cikla, v skladu z zahtevami iz predpisov EU, ki 
urejajo sistem PRO, ter, kadar so na voljo, na podlagi smernic 
Evropske komisije o uravnavanju finančnih prispevkov po-
sameznega proizvajalca proizvoda za uskladitev z njegovimi 
obveznostmi razširjene odgovornosti proizvajalca, ki določajo 
harmonizirana merila za zagotovitev nemotenega delovanja 
notranjega trga.

(4) Organizacija ima zaradi preglednosti notranji akt o 
načinu zaračunavanja stroškov iz prejšnjega odstavka, ki mora 
biti dostopen vsem proizvajalcem iz prvega odstavka 37. člena 
tega zakona.

(5) Organizacija lahko premoženje, presežke prihodkov 
nad odhodki in dobiček uporabi le za izvajanje aktivnosti in 
ukrepov za skupno izpolnjevanje obveznosti.

(6) Organizacija mora na podlagi javnega poziva, ki ga 
objavi na svoji spletni strani pred koncem vsakega tekočega 
koledarskega leta za prihodnje koledarsko leto, na nediskrimi-
natoren način in pod enakimi pogoji skleniti pogodbo o izvaja-
nju zbiranja in postopkov priprave odpadkov iz proizvodov za 
končno predelavo ali odstranjevanje z vsako osebo, ki se prijavi 
na javni poziv in izpolnjuje pogoje iz javnega poziva. Pri izboru 
oseb, ki zanjo izvajajo postopke priprave odpadkov iz proizvo-
dov za končno predelavo ali odstranjevanje, mora zagotoviti, 
da se ti prednostno izvedejo v Republiki Sloveniji.

(7) Organizacija mora imeti vzpostavljen nadzor nad svo-
jim finančnim poslovanjem in kakovostjo podatkov v skladu s 
46. in 47. členom tega zakona.

(8) Organizacija mora na svoji spletni strani javno obja-
vljati informacije o:

1. lastnikih poslovnega deleža organizacije,
2. seznamu proizvajalcev iz prvega odstavka 37. člena 

tega zakona,
3. finančnem prispevku na prodajno enoto ali tono proi-

zvoda, za katerega velja PRO, danega na trg v Republiki Slo-
veniji, ki ga mora plačati proizvajalec iz prejšnje točke,

4. postopkih izbora oseb, ki za organizacijo izvajajo zbi-
ranje in obdelavo odpadkov iz proizvodov,

5. oseb, ki zanjo izvajajo postopke priprave odpadkov iz 
proizvodov za končno predelavo ali odstranjevanje za posame-
zno koledarsko leto, ter

6. doseganju predpisanih okoljskih ciljev pri zagotavljanju 
ravnanja z odpadki iz proizvodov.

(9) Organizacija mora:
1. redno preverjati točnost, pravilnost in popolnost po-

datkov iz 6. točke prvega odstavka 35. člena tega zakona, ki 
ji jih posreduje proizvajalec iz prvega odstavka 37. člena tega 
zakona;

2. vsaj enkrat letno obveščati proizvajalce o izvajanju 
aktivnosti in ukrepov ter obsegu izpolnitve njihovih obveznosti 
v preteklem koledarskem letu;

3. proizvajalce nemudoma obvestiti o inšpekcijskih ukre-
pih, izrečenih organizaciji, in o začetku postopka odvzema 
dovoljenja;

4. ministrstvu in pristojni inšpekciji na zahtevo omogočiti 
vpogled v seznam proizvajalcev iz prvega odstavka 37. člena 
tega zakona in v dokumentacijo, iz katere je razvidna verodo-
stojnost podatkov o proizvajalcih in proizvodih, za katere velja 
PRO, ki jih dajejo ti proizvajalci na trg v Republiki Sloveniji, ter 
o zbranih in obdelanih odpadkih iz proizvodov.

(10) Organizacija mora letno pregledati dokumentacijo, 
s katero proizvajalec iz prvega odstavka 37. člena tega zako-
na izkazuje točnost, pravilnost in popolnost podatkov iz 2. in 
3. točke šestega odstavka 37. člena tega zakona pri najmanj 
10 odstotkih proizvajalcev.

(11) Organizacija mora zagotavljati sledljivost podatkov o 
obdelavi odpadkov iz proizvodov do njihove končne obdelave. 
V ta namen od oseb, ki zanjo v skladu s skupnim načrtom za 
posamezno koledarsko leto zbirajo ali obdelujejo odpadke iz 
proizvodov, zahteva vpogled v dokumentacijo, ki dokazuje toč-
nost, pravilnost in popolnost podatkov o količinah zbranih ali 
obdelanih odpadkov iz proizvodov, ter doseganje predpisanih 
okoljskih ciljev v posameznem koledarskem letu, te osebe pa 
ji morajo omogočiti vpogled v dokumentacijo. Organizacija 
mora letno izvesti najmanj deset ogledov izvajanja zbiranja ali 
obdelave odpadkov na lokacijah oseb, ki za organizacijo zbirajo 
ali obdelujejo odpadke iz proizvodov, te osebe pa ji morajo 
omogočiti ogled lokacije ter izvajanja dejavnosti. Organizacija 
ugotovitve vpogleda v dokumentacijo in ogleda izvajanja zbira-
nja ali obdelave odpadkov na lokacijah oseb iz tega odstavka 
ovrednoti v skladu s kriteriji iz predpisa iz osmega odstavka 
38. člena tega zakona.

(12) Organizacija mora ministrstvu enkrat letno poslati 
poročilo o izvajanju aktivnosti in ukrepov za izpolnjevanje ob-
veznosti iz prvega odstavka prejšnjega člena za preteklo kole-
darsko leto (v nadaljnjem besedilu: letno poročilo organizacije). 
Letnemu poročilu organizacije mora biti priloženo revizorjevo 
poročilo iz 46. člena tega zakona, skupaj z revidiranimi raču-
novodskimi izkazi.

(13) Organizacija mora trajno hraniti:
1. pogodbe z osebami, ki v posameznem koledarskem 

letu izvajajo zbiranje, in osebami, ki v posameznem koledar-
skem letu izvajajo postopke priprave odpadkov iz proizvodov 
za končno predelavo ali odstranjevanje, ter

2. dovoljenja ali druge akte oseb iz drugih držav, na pod-
lagi katerih te osebe izvajajo postopke priprave odpadkov iz 
proizvodov za končno predelavo ali odstranjevanje.

(14) Vlada lahko predpiše podrobnejša merila za za-
računavanje stroškov za posamezne proizvode ali skupine 
proizvodov, za katere velja PRO, glede na njihovo trajnost, po-
pravljivost, ponovno uporabljivost in reciklabilnost ter vsebnost 
nevarnih snovi v njem.
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(15) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena tega 
zakona predpiše vsebino letnega poročila organizacije in način 
njenega poročanja.

41. člen
(dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti)

(1) Organizacija mora za izvajanje skupnega izpolnjeva-
nja obveznosti imeti dovoljenje za skupno izpolnjevanje obve-
znosti.

(2) Vloga za dovoljenje za skupno izpolnjevanje obve-
znosti mora vsebovati podatke o organizaciji, vrsti in skupini 
proizvodov, za katere velja PRO, odpadkih iz proizvodov, za 
katere bo zagotavljala skupno izpolnjevanje obveznosti, podat-
ke iz četrtega odstavka 38. člena tega zakona in o finančnem 
jamstvu, kadar je to predpisano. Vlogi mora vlagatelj predložiti 
naslednje priloge:

1. ustanovni akt organizacije in druga dokazila, da so 
izpolnjeni pogoji iz 38. člena tega zakona;

2. seznam proizvajalcev iz prvega odstavka 37. člena 
tega zakona;

3. skupni načrt;
4. pogodbe z osebami, ki bodo izvajale zbiranje, in ose-

bami, ki bodo izvajale postopke priprave odpadkov iz proizvo-
dov za pripravo odpadkov za ponovno uporabo ali za končno 
predelavo ali odstranjevanje, pri čemer te osebe ne smejo biti 
osebe iz petega odstavka 38. člena tega zakona, veljavnost 
pogodb pa mora biti manj kot dve leti, tako da je izpolnjena 
zahteva iz šestega odstavka 40. člena tega zakona;

5. dovoljenja ali druge akte oseb iz drugih držav, na pod-
lagi katerih te osebe izvajajo postopke priprave odpadkov iz 
proizvodov za končno predelavo ali odstranjevanje, in

6. oceno predvidenih letnih stroškov izvajanja skupnega 
načrta in finančni načrt, iz katerega je razvidno, da bo imela 
organizacija na voljo zadostna finančna sredstva za kritje teh 
stroškov.

(3) Ministrstvo izda organizaciji dovoljenje za skupno iz-
polnjevanje obveznosti, če ugotovi, da:

1. so izpolnjeni pogoji iz 38. člena tega zakona;
2. je skupni načrt izdelan v skladu s predpisom iz osme-

ga odstavka 34. člena tega zakona in iz njega izhaja, da bo 
zagotovljeno skupno izpolnjevanje obveznosti v skladu s tem 
zakonom;

3. imajo osebe, ki izvajajo zbiranje, odločbo o dovolitvi 
opravljanja priglašene dejavnosti zbiranja odpadkov ali oko-
ljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom, in osebe, ki 
izvajajo postopke priprave odpadkov iz proizvodov za končno 
predelavo ali odstranjevanje, okoljevarstveno dovoljenje v skla-
du s tem zakonom, izvajalci tovrstne obdelave v drugi državi pa 
ustrezno dovoljenje ali drugi akt te države, in

4. je iz finančnega načrta razvidno, da ima organizacija 
na voljo zadostna finančna sredstva za kritje stroškov izvajanja 
skupnega načrta.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka v prime-
ru, ko proizvajalci, ki ustanovijo organizacijo, ki vloži vlogo, 
skupaj ne dajejo na trg najmanj 51 odstotkov celotne količine 
istovrstnih proizvodov, ministrstvo izda dovoljenje organizaciji, 
katere ustanovitelji skupaj dajejo na trg največji delež celotne 
količine istovrstnih proizvodov in izpolnjujejo pogoje iz prej-
šnjega odstavka.

(5) Dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti se 
izda za nedoločeno obdobje od njegove pravnomočnosti. V 
dovoljenju se določi:

1. vrste in skupine proizvodov, za katere velja PRO, ki jih 
proizvajalci iz prvega odstavka 37. člena tega zakona dajejo na 
trg v Republiki Sloveniji,

2. obveznost doseganja predpisanih okoljskih ciljev pri 
zagotavljanju ravnanja z odpadki iz proizvodov v posameznem 
koledarskem letu, in

3. odpadke iz proizvodov, za katere organizacija zagota-
vlja izvajanje skupnega izpolnjevanja obveznosti.

(6) Ministrstvo objavi dovoljenje za skupno izpolnjevanje 
obveznosti na osrednjem spletnem mestu državne uprave. 
Ministrstvo dovoljenje iz prejšnjega stavka pošlje pristojni in-
špekciji, skupaj s skupnim načrtom, na podlagi katerega je 
bilo izdano.

(7) Ministrstvo vsakih pet let po uradni dolžnosti preverja 
izpolnjevanje pogojev iz tretjega odstavka tega člena.

42. člen
(sprememba dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti)

(1) Ministrstvo spremeni dovoljenje za skupno izpolnjeva-
nje obveznosti po uradni dolžnosti, če to zahtevajo spremembe 
predpisov s področja varstva okolja, ki urejajo sistem PRO.

(2) Organizacija mora zaradi spremembe firme ali sedeža 
vložiti vlogo za spremembo dovoljenja za skupno izpolnjevanje 
obveznosti. Vloga mora vsebovati stare in spremenjene podat-
ke o organizaciji, ministrstvo pa v 20 dneh od vložitve vloge 
odloči o spremembi dovoljenja.

43. člen
(odvzem dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti)

(1) Če ministrstvo po uradni dolžnosti ugotovi, da orga-
nizacija po pridobitvi dovoljenja za skupno izpolnjevanje ob-
veznosti iz 41. člena tega zakona ne izpolnjuje več pogojev iz 
petega in šestega odstavka 38. člena tega zakona, ministrstvo 
pozove proizvajalce, da najkasneje v dveh mesecih uskladijo 
organizacijo z določbami petega in šestega odstavka 38. člena 
tega zakona.

(2) Če proizvajalci najkasneje v dveh mesecih po prejemu 
poziva iz prejšnjega odstavka ministrstvu ne izkažejo uskladitve 
organizacije s pogoji iz petega in šestega odstavka 38. člena 
tega zakona, ministrstvo z odločbo odvzame dovoljenje za 
skupno izpolnjevanje obveznosti ter določi, da dovoljenje za 
skupno izpolnjevanje obveznosti preneha veljati v 120 dneh po 
pravnomočnosti odločbe.

(3) Proizvajalci morajo po prejemu odločbe iz prejšnjega 
odstavka do roka iz prejšnjega odstavka ustanoviti novo orga-
nizacijo in zanjo pridobiti novo dovoljenje za skupno izpolnje-
vanje obveznosti ali pridobiti dovoljenje za samostojno izpol-
njevanje obveznosti, če izpolnjujejo pogoje iz tretjega odstavka 
35. člena tega zakona.

(4) Rok, v katerem ministrstvo odloči o izdaji novega 
dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti iz prejšnjega 
odstavka, je tri mesece.

(5) Ministrstvo pošlje odločbo o odvzemu dovoljenja tudi 
pristojni inšpekciji.

(6) Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ni pri-
tožbe, dopusten pa je upravni spor.

44. člen
(samostojno izpolnjevanje obveznosti)

(1) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega zako-
na zagotavlja samostojno izpolnjevanje obveznosti iz prvega 
odstavka 35. člena tega zakona za ravnanje z vsemi odpadki 
iz proizvodov, ki jih da na trg v Republiki Sloveniji v določenem 
obdobju in nastanejo na celotnem območju Republike Sloveni-
je. Proizvajalec iz prejšnjega stavka mora imeti načrt za samo-
stojno izpolnjevanje obveznosti (v nadaljnjem besedilu: načrt), 
v katerem opredeli aktivnosti in ukrepe za izpolnitev obveznosti 
iz prvega odstavka 35. člena tega zakona.

(2) Za pripravo načrta se smiselno uporabljajo določbe 
tretjega odstavka 39. člena tega zakona, za njegovo spre-
membo pa določbe petega do sedmega odstavka 39. člena 
tega zakona.

(3) Proizvajalec iz prvega odstavka tega člena mora zara-
di izpolnjevanja svojih obveznosti zagotoviti finančno jamstvo, 
kadar je to predpisano v skladu z desetim odstavkom 36. člena 
tega zakona. Prvič ga mora ministrstvu predložiti v treh mese-
cih od dneva izdaje dovoljenja iz 45. člena tega zakona.
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(4) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega zako-
na mora imeti vzpostavljen nadzor nad svojim finančnim po-
slovanjem in kakovostjo podatkov v skladu z 46. in 47. členom 
tega zakona.

(5) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega zako-
na mora zagotavljati sledljivost podatkov o obdelavi odpadkov 
iz proizvodov do njihove končne obdelave. V ta namen od 
oseb, ki zanj v skladu z načrtom za posamezno koledarsko leto 
zbirajo ali obdelujejo odpadke iz proizvodov, zahteva vpogled 
v dokumentacijo, ki dokazuje točnost, pravilnost in popolnost 
podatkov o količinah zbranih ali obdelanih odpadkov iz proizvo-
dov, ter doseganje predpisanih okoljskih ciljev v posameznem 
koledarskem letu, te osebe pa ji morajo omogočiti vpogled v 
dokumentacijo. Proizvajalec iz prejšnjega stavka mora letno 
izvesti najmanj dva ogleda izvajanja zbiranja ali obdelave od-
padkov na lokacijah oseb, ki zanj zbirajo ali obdelujejo odpadke 
iz proizvodov, te osebe pa mu morajo omogočiti ogled lokacije 
ter izvajanja dejavnosti. Proizvajalec iz tega odstavka ugoto-
vitve vpogleda v dokumentacijo in ogleda izvajanja zbiranja 
ali obdelave odpadkov na lokacijah oseb iz tega odstavka 
ovrednoti v skladu s kriteriji iz predpisa iz osmega odstavka 
38. člena tega zakona.

(6) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega za-
kona mora ministrstvu na zahtevo omogočiti vpogled v doku-
mente, ki dokazujejo točnost, pravilnost in popolnost podatkov 
o količinah proizvodov, za katere velja PRO, danih na trg v 
Republiki Sloveniji, ter o količinah zbranih in obdelanih odpad-
kov iz proizvodov.

(7) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega zako-
na mora na svojih spletnih straneh javno objavljati informacije 
o doseganju predpisanih okoljskih ciljev pri zagotavljanju rav-
nanja z odpadki iz proizvodov.

(8) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega za-
kona mora ministrstvu enkrat letno poslati poročilo o izvajanju 
aktivnosti in ukrepov za izpolnjevanje obveznosti iz prvega 
odstavka 35. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto 
(v nadaljnjem besedilu: letno poročilo proizvajalca). Letnemu 
poročilu proizvajalca mora biti priloženo revizorjevo poročilo iz 
46. člena tega zakona, skupaj z revidiranimi računovodskimi 
izkazi.

(9) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega zako-
na zagotavlja izvajanje aktivnosti in ukrepov za izpolnjevanje 
obveznosti iz prvega odstavka 35. člena tega zakona v skladu 
z načrtom iz prvega odstavka tega člena. Pristojni inšpektor 
najmanj enkrat letno preveri skladnost izvajanja aktivnosti in 
ukrepov z načrtom.

(10) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena tega 
zakona predpiše vsebino načrta, vsebino letnega poročila pro-
izvajalca in način njegovega poročanja.

45. člen
(dovoljenje za samostojno izpolnjevanje obveznosti)
(1) Proizvajalec mora za samostojno izpolnjevanje obve-

znosti imeti dovoljenje za samostojno izpolnjevanje obveznosti.
(2) Proizvajalec mora v vlogi za dovoljenje za samostoj-

no izpolnjevanje obveznosti navesti podatke o proizvajalcu, 
vrsti in skupini proizvodov, za katere velja PRO, odpadkih iz 
proizvodov, za katere bo samostojno izpolnjeval obveznosti, in 
finančnem jamstvu, kadar je to predpisano. Vlogi mora priložiti 
naslednje priloge:

1. načrt;
2. pogodbe z osebami, ki izvajajo zbiranje, in osebami, ki 

izvajajo postopke priprave odpadkov iz proizvodov za končno 
predelavo ali odstranjevanje;

3. dovoljenja ali druge akte oseb iz drugih držav, na pod-
lagi katerih te osebe izvajajo postopke priprave odpadkov iz 
proizvodov za končno predelavo ali odstranjevanje, in

4. oceno predvidenih letnih stroškov izvajanja načrta in 
finančni načrt, iz katerega je razvidno, da bo imel proizvajalec 
na voljo zadostna finančna sredstva za kritje teh stroškov.

(3) Proizvajalec vloži vlogo iz prejšnjega odstavka po 
vpisu v register iz 48. člena tega zakona.

(4) Ministrstvo izda proizvajalcu dovoljenje za samostojno 
izpolnjevanje obveznosti, če ugotovi, da:

1. je načrt izdelan v skladu s predpisom iz osmega od-
stavka 34. člena tega zakona in iz njega izhaja, da bo zago-
tovljeno samostojno izpolnjevanje obveznosti v skladu s tem 
zakonom;

2. imajo osebe, ki izvajajo zbiranje, odločbo o dovolitvi 
opravljanja priglašene dejavnosti zbiranja odpadkov ali oko-
ljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom, in osebe, ki 
izvajajo postopke priprave odpadkov iz proizvodov za ponovno 
uporabo ali za končno predelavo ali odstranjevanje, okoljevar-
stveno dovoljenje v skladu s tem zakonom, izvajalci tovrstne 
obdelave v drugi državi pa ustrezno dovoljenje ali drugi akt te 
države, in

3. je iz finančnega načrta razvidno, da ima proizvajalec 
na voljo zadostna finančna sredstva za kritje stroškov izvajanja 
načrta.

(5) Dovoljenje za samostojno izpolnjevanje obveznosti 
se izda za nedoločeno obdobje od njegove pravnomočnosti. 
Z dovoljenjem se proizvajalcu dovoli samostojno izpolnjevanje 
obveznosti. V dovoljenju se določijo tudi:

1. vrste in skupine proizvodov, za katere velja PRO, ki jih 
proizvajalec daje na trg v Republiki Sloveniji,

2. obveznost doseganja predpisanih okoljskih ciljev pri 
zagotavljanju ravnanja z odpadki iz proizvodov v posameznem 
koledarskem letu, in

3. odpadki iz proizvodov, za katere proizvajalec zagotavlja 
izvajanje samostojnega izpolnjevanja obveznosti.

(6) Ministrstvo pošlje pristojni inšpekciji dovoljenje za sa-
mostojno izpolnjevanje obveznosti skupaj z načrtom, na pod-
lagi katerega je bilo izdano.

(7) Ministrstvo vsakih pet let po uradni dolžnosti preverja 
izpolnjevanje pogojev iz petega odstavka tega člena.

(8) Za spremembo in odvzem dovoljenja za samostojno 
izpolnjevanje obveznosti se smiselno uporabljajo določbe 42. in 
43. člena tega zakona.

46. člen
(nadzor nad finančnim poslovanjem)

(1) Organizacija in proizvajalec iz tretjega odstavka 
35. člena tega zakona, ki samostojno izpolnjuje obveznosti, 
morata zagotoviti ločeno računovodsko evidentiranje prihod-
kov, stroškov in odhodkov, povezanih z zahtevami iz 36. člena 
tega zakona, ter organizirati učinkovit sistem notranjih kontrol, 
ki bo zagotavljal pravilnost in popolnost računovodskega evi-
dentiranja.

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti, da 
njene računovodske izkaze revidira revizijska družba v skladu 
z zakonom, ki ureja revidiranje.

(3) Revidiranje iz prejšnjega odstavka mora upoštevati 
revizijske postopke, ki zagotavljajo zadostne in ustrezne revi-
zijske dokaze, da:

1. ima oseba iz prvega odstavka tega člena vzpostavljen 
ustrezen sistem ločenega računovodskega evidentiranja iz pr-
vega odstavka tega člena;

2. je evidentiranje prihodkov, stroškov in odhodkov iz 
prvega odstavka tega člena pravilno.

(4) Revizorjevo poročilo mora vsebovati tudi mnenje, ali 
so prihodki, stroški in odhodki iz 2. točke prejšnjega odstavka 
evidentirani pravilno in popolno, revizorjevo poročilo za orga-
nizacijo pa tudi mnenje, ali so plačila proizvajalcev proizvodov, 
za katere velja PRO, ki so vključeni v organizacijo, zadostna za 
skupno izpolnjevanje obveznosti v tej organizaciji.

47. člen
(kakovost podatkov)

(1) Organizacija mora imeti vzpostavljen nadzor nad ka-
kovostjo podatkov iz 6. točke prvega odstavka 35. člena tega 



Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 3. 2022 / Stran 2361 

zakona, ki ji jih posreduje proizvajalec. Nadzor izvaja na podla-
gi splošnega akta iz 4. točke enajstega odstavka 38. člena tega 
zakona, v katerem določi zahteve za zagotavljanje kakovosti 
teh podatkov v povezavi z izvajanjem nalog iz 1. točke deve-
tega, desetega in enajstega odstavka 40. člena tega zakona.

(2) Proizvajalec iz tretjega odstavka 35. člena tega za-
kona, ki samostojno izpolnjuje obveznosti, mora imeti vzpo-
stavljen nadzor nad kakovostjo podatkov iz 6. točke prvega 
odstavka 35. člena tega zakona. Nadzor izvaja na podlagi 
notranjih aktov, v katerih določi zahteve za zagotavljanje ka-
kovosti teh podatkov v povezavi z izvajanjem nalog iz petega 
odstavka 44. člena tega zakona.

48. člen
(register proizvajalcev)

(1) Register proizvajalcev, katerega namen je izvajanje 
in nadzor nad sistemom PRO, je sestavni del informacijskega 
sistema o PRO iz 49. člena tega zakona.

(2) Proizvajalec iz prvega odstavka 34. člena tega zako-
na ali pooblaščeni zastopnik iz četrtega in šestega odstavka 
34. člena tega zakona mora biti vpisan v register proizvajalcev. 
Za namene vodenja registra proizvajalcev je dopustno voditi in 
obdelovati osebno ime, matično številko in naslov proizvajalca 
in pooblaščenega zastopnika ter osebno ime in elektronski 
naslov njunih kontaktnih oseb.

(3) Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik iz prejšnjega 
odstavka se vpiše v register proizvajalcev tako, da od mini-
strstva pridobi uporabniško pravico do dostopa v ta register 
ter vpiše svoje podatke, podatke o proizvodih, za katere velja 
PRO, ki jih daje na trg v Republiki Sloveniji, in podatek o tem, 
ali bo obveznosti PRO glede na določbe iz tretjega odstavka 
35. člena in prvega odstavka 37. člena tega zakona izpolnjeval 
samostojno ali skupno.

(4) Proizvajalec ali pooblaščeni zastopnik mora v register 
vpisati tudi vsako spremembo podatkov iz prejšnjega odstavka.

(5) Ministrstvo izbriše proizvajalca ali pooblaščenega za-
stopnika iz registra proizvajalcev in mu ukine uporabniško 
pravico do dostopa v register, če:

1. sporoči ministrstvu, da ne daje več na trg v Republiki 
Sloveniji proizvodov, za katere velja PRO;

2. preneha obstajati;
3. mu je bilo s pravnomočno odločbo pristojnega organa 

prepovedano dajanje proizvodov, za katere velja PRO, na trg 
v Republiki Sloveniji.

(6) Organizacija vnese v register iz prvega odstavka tega 
člena podatke o tem, za katere proizvajalce zagotavlja skupno 
izpolnjevanje obveznosti.

(7) Podatki iz registra proizvajalcev so javni.
(8) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena tega 

zakona podrobneje predpiše vrsto podatkov, ki jih proizvajalec 
ali pooblaščeni zastopnik vpiše v register, in način vpisa v regi-
ster proizvajalcev ter način dostopa in podatke, ki jih v register 
vpisuje organizacija.

49. člen
(informacijski sistem o PRO)

(1) Za izvajanje sistema PRO ter spremljanje in nadzor 
nad izvajanjem sistema PRO ministrstvo zagotavlja informa-
cijski sistem o PRO.

(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka zagota-
vlja organizacijam in proizvajalcem, ki samostojno izpolnjujejo 
obveznosti, elektronsko podporo pri poročanju o proizvodih, 
za katere velja PRO, danih na trg v Republiki Sloveniji, ter o 
zbranih in obdelanih odpadkih iz proizvodov v skladu s tem 
zakonom.

(3) Informacijski sistem o PRO vsebuje:
1. podatke iz registra proizvajalcev;
2. podatke o organizacijah iz tretjega odstavka 41. člena 

tega zakona in o tem, za katere proizvajalce zagotavlja skupno 
izpolnjevanje obveznosti;

3. podatke o količinah proizvodov, za katere velja PRO, 
danih na trg v Republiki Sloveniji;

4. podatke o količinah odpadkov iz proizvodov, za katere 
sta bila zagotovljena zbiranje in obdelava, ter

5. poročila iz dvanajstega odstavka 40. člena in osmega 
odstavka 44. člena tega zakona.

(4) Vnos podatkov o organizacijah iz 2. točke prejšnjega 
odstavka vnaša v informacijski sistem ministrstvo na podlagi 
dovoljenj iz 41. člena tega zakona, podatek o tem, za katere 
zagotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti, pa sproti vnaša 
posamezna organizacija.

(5) Podatke iz 3. točke tretjega odstavka tega člena sproti 
vnašata v informacijski sistem o PRO organizacija in proizvaja-
lec, ki samostojno izpolnjuje obveznosti, pri čemer organizacija 
vnaša podatke za vsakega proizvajalca, za katerega zagotavlja 
skupno izpolnjevanje obveznosti.

(6) Podatke iz 4. in 5. točke tretjega odstavka tega člena 
sproti vnašata v informacijski sistem o PRO organizacija in 
proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznosti.

(7) Dostop do podatkov informacijskega sistema o PRO 
ima:

1. proizvajalec do podatkov, ki se nanašajo nanj;
2. pooblaščeni zastopnik iz četrtega in šestega odstavka 

34. člena tega zakona do podatkov, ki se nanašajo nanj;
3. proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obveznosti, do 

podatkov, ki se nanašajo nanj;
4. organizacija do podatkov, ki se nanašajo nanjo, in 

podatkov o proizvajalcih, za katere zagotavlja skupno izpolnje-
vanje obveznosti;

5. ministrstvo in pristojni inšpektor.
(8) Ministrstvo dodeli proizvajalcu iz prvega odstavka 

34. člena tega zakona in pooblaščenemu zastopniku iz četrtega 
in šestega odstavka 34. člena tega zakona uporabniško pravico 
za dostop do podatkov iz informacijskega sistema o PRO, ki se 
nanašajo nanj, ob vpisu v register proizvajalcev.

(9) Ministrstvo dodeli organizaciji uporabniško pravico za 
vnos podatkov iz 3., 4. in 5. točke tretjega odstavka tega člena 
ter za dostop do vseh podatkov iz informacijskega sistema o 
PRO, ki se nanašajo nanjo in na proizvajalce, za katere za-
gotavlja skupno izpolnjevanje obveznosti, ob pravnomočnosti 
dovoljenja iz 41. člena tega zakona.

(10) Ministrstvo dodeli proizvajalcu, ki samostojno izpol-
njuje obveznosti, uporabniško pravico za vnos podatkov iz 3., 
4. in 5. točke tretjega odstavka tega člena ob pravnomočnosti 
dovoljenja iz 45. člena tega zakona.

(11) Podatki iz 1. do 5. točke tretjega odstavka tega člena 
so javni, razen podatkov o količinah proizvodov, za katere 
velja PRO, ki jih je dal na trg v Republiki Sloveniji posamezni 
proizvajalec.

(12) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 34. člena tega 
zakona podrobneje predpiše vrsto podatkov iz 2. do 4. točke 
tretjega odstavka tega člena, način in pogostost vnosa podat-
kov iz 3. in 4. točke tretjega odstavka tega člena v informacijski 
sistem o PRO ter obdobje, na katero se ti podatki nanašajo, 
in način in obseg prenosa podatkov iz evidenc iz predpisov, 
izdanih na podlagi 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, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), v 
register proizvajalcev proizvodov skladno s tem zakonom.

50. člen
(drugi deležniki sistema PRO)

(1) Vlada lahko v predpisu iz 21. člena tega zakona pred-
piše določene obveznosti glede ravnanja s proizvodi, za katere 
velja PRO, ali obveznosti ravnanja z odpadki iz proizvodov, tudi 
drugim osebam, ki sodelujejo v distribucijski verigi proizvodov, 
za katere velja PRO. Obveznosti iz prejšnjega stavka so zlasti:

1. prevzemanje rabljenih proizvodov, za katere velja PRO;
2. prevzemanje odpadkov iz proizvodov in
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3. prepoved ponujanja brezplačnih proizvodov, za katere 
velja PRO, potrošnikom.

(2) Vlada v predpisu iz devetega odstavka 34. člena tega 
zakona predpiše pravila ravnanja z odpadki iz proizvodov v 
okviru občinske gospodarske javne službe varstva okolja iz 
233. člena tega zakona in s tem povezane obveznosti izvajalca 
te javne službe.

(3) Akcije zbiranja odpadkov iz proizvodov lahko orga-
nizirajo le vzgojno-varstveni ali izobraževalni zavodi, društva 
ali nevladne organizacije, in sicer samo v sodelovanju z or-
ganizacijo. Za osebo, ki organizira akcijo zbiranja odpadkov 
iz proizvodov, se ne uporabljajo določbe 24. in 25. člena tega 
zakona, ki urejajo obveznosti osebe, ki zbira odpadke.

51. člen
(cena storitve gospodarske javne službe ravnanja z odpadki)

(1) Stroški občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja se v delu, ki se nanaša na odpadke iz proizvodov, zara-
čunajo organizaciji. Teh stroškov ni dopustno naložiti uporabni-
ku javnih dobrin iz zakona, ki ureja gospodarske javne službe.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se organizaciji zara-
čunajo samo tisti stroški občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja, ki jih nosi proizvajalec v primeru iz sedmega 
odstavka 36. člena tega zakona.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora občina 
pri oblikovanju cene občinske gospodarske javne službe var-
stva okolja zagotoviti sodelovanje organizacije, tako da ji pošlje 
osnutek akta o ceni, skupaj s strokovnimi podlagami, na katerih 
ta temelji, ter ji zagotovi 30-dnevni rok za mnenja in pripombe. 
Skupaj z aktom o ceni mora občina objaviti tudi stališče do 
pripomb organizacije in navesti razloge za njihovo upoštevanje 
oziroma neupoštevanje.

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena Vlada pred-
piše, katere stroške krije organizacija.

52. člen
(spremljanje in nadzor)

(1) Ministrstvo obdeluje in uporablja podatke iz informa-
cijskega sistema PRO in informacijskega sistema okolja za:

1. spremljanje in ugotavljanje izpolnjevanja obveznosti 
proizvajalcev, zlasti z vidika doseganja okoljskih ciljev pri za-
gotavljanju ravnanja z odpadki iz proizvodov;

2. za namene nadzora nad izvajanjem izpolnjevanja ob-
veznosti PRO in

3. poročanje EU.
(2) Organi, pristojni za nadzor, uporabljajo podatke iz 

prejšnjega odstavka za nadzor nad izvajanjem sistema PRO.
(3) Ministrstvo zaradi ugotavljanja učinkovitosti izvajanja 

sistema PRO analizira podatke iz prvega odstavka tega člena 
ter enkrat letno objavi poročilo o izvajanju sistema PRO, ki 
vsebuje zlasti ugotovitve glede doseganja okoljskih ciljev pri 
zagotavljanju ravnanja z odpadki iz proizvodov, ugotovitve gle-
de izpolnjevanja drugih obveznosti proizvajalcev ter priporočila 
za odpravo pomanjkljivosti in izboljšanje.

(4) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave enkrat letno objavi podatke o skupni količini istovrstnih 
proizvodov, za katere velja PRO, danih na trg v Republiki Slo-
veniji, ter skupni količini zbranih in obdelanih odpadkov iz teh 
proizvodov in doseženih okoljskih ciljih.

53. člen
(dialog med zadevnimi deležniki)

Ministrstvo za izmenjavo mnenj o sistemu PRO zagotavlja 
redni dialog med proizvajalci, distributerji in njihovimi intere-
snimi združenji, osebami, ki zbirajo ali obdelujejo odpadke 
iz proizvodov, izvajalci občinskih gospodarskih javnih služb 
varstva okolja iz 233. člena tega zakona, izvajalci ponovne 
uporabe in popravil proizvodov, za katere velja PRO, občinami 
ter njihovimi interesnimi združenji, nevladnimi organizacijami iz 

237. člena tega zakona in nevladnimi organizacijami za varstvo 
potrošnikov.

3. Predvidevanje sprememb okolja  
in njegovega onesnaževanja

54. člen
(predvidevanje sprememb okolja  

in njegovega onesnaževanja)
(1) Ministrstvo zagotavlja predvidevanje sprememb okolja 

in njegovega onesnaževanja neposredno ali prek javnega poo-
blastila, ki se ga podeli na podlagi javnega razpisa.

(2) Predvidevanje sprememb okolja in njegovega one-
snaževanja obsega pripravo projekcij emisij onesnaževal in 
projekcij sprememb podnebja.

4. Uporaba standardov

55. člen
(uporaba standardov)

(1) V predpisih iz drugega in petega odstavka 18. čle-
na, tretjega in četrtega odstavka 19. člena, tretjega odstavka 
21. člena in šestega odstavka 24. člena tega zakona se v zvezi 
z določenim ravnanjem ali dejavnostjo lahko določi sklicevanje 
na standard po zakonu, ki urejajo standardizacijo, ali določi 
njegovo obvezno uporabo, ali določi, da je določeno ravnanje 
ali dejavnost skladna z zahtevami predpisa, če ustreza zahte-
vam standarda.

(2) V predpisih iz prejšnjega odstavka se lahko določi tudi 
organ za ugotavljanje skladnosti, pogoje, ki jih mora ta organ 
izpolnjevati, in zahteva, da se njegova usposobljenost dokazuje 
z akreditacijskimi listinami po predpisih, ki urejajo akreditacijo.

5. Standardi kakovosti okolja

56. člen
(standardi kakovosti okolja)

(1) Vlada določi standard kakovosti okolja, in sicer tako, 
da za posamezen del okolja lahko določi mejne, ciljne, opozo-
rilne, načrtovalske, alarmne, kritične ali sprožilne vrednosti, pri 
čemer upošteva tudi možne učinke celotne in skupne obreme-
nitve okolja.

(2) Vlada lahko v predpisih iz prejšnjega odstavka določi 
tudi ukrepe, katerih namen je v največji možni meri zmanjšati 
ali odstraniti obremenitev okolja ter organe in organizacije in 
njihove naloge v zvezi z izvajanjem teh ukrepov. Ukrepi iz 
prejšnjega stavka so lahko določeni kot prepovedi, omejitve, 
pravila ravnanja ali priporočila.

(3) Vlada lahko za določeno obdobje določi raven dopu-
stnega preseganja mejne vrednosti, če je to potrebno zara-
di obstoječe obremenjenosti okolja in zahtevnosti doseganja 
predpisane kakovosti okolja.

(4) Vlada določi način obveščanja javnosti o prekoračitvi 
opozorilnih in alarmnih vrednosti iz prvega odstavka tega člena 
ter s tem povezana opozorila, priporočila in napotila za ravna-
nje prebivalstva.

(5) Vlada lahko za določen čas na celotnem območju dr-
žave ali njenem delu omeji ali prepove dejavnost ali delovanje, 
ki povzroča prekoračitev mejnih, ciljnih, alarmnih, kritičnih ali 
opozorilnih vrednosti iz prvega odstavka tega člena, če preko-
račitve ni mogoče odpraviti z drugimi ukrepi.

57. člen
(razredi in stopnje)

(1) Vlada za posamezne dele okolja glede na standarde 
kakovosti okolja iz prejšnjega člena oziroma glede na tveganje, 
ki ga lahko povzroči obremenjevanje dela okolja, določi tudi 
merila občutljivosti, ranljivosti ali obremenjenosti okolja, na 
podlagi katerih se posamezni deli okolja ali posamezna obmo-
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čja uvrščajo v razrede ali stopnje, oziroma da je za uvrstitev 
posameznega dela okolja ali posameznega območja v razrede 
in stopnje pristojna občina.

(2) Minister na podlagi meril iz prejšnjega odstavka raz-
vrsti posamezne dele okolja ali posamezna območja v razrede 
ali stopnje, razen, če je s predpisom iz prejšnjega odstavka 
določeno, da je za razvrstitev pristojna občina.

(3) Občina pri razvrstitvi posameznih delov okolja ali po-
sameznih območij upošteva merila in kriterije, ki jih v predpisu 
iz prvega odstavka tega člena predpiše Vlada.

(4) Občina sprejme na posameznih delih okolja ali po-
sameznih območjih, ki jih je razvrstila v razrede ali stopnje, 
ustrezne prepovedi, omejitve, pravila ravnanja ali priporočila, s 
katerimi se ohranja ali izboljšuje kakovost okolja. Ukrepi občine 
ne smejo biti v nasprotju z ukrepi, ki jih zaradi varstva okolja v 
skladu s tem zakonom sprejme Vlada.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek lahko občina na svojem 
območju sprejema tudi ukrepe na posameznih delih okolja ali 
posameznih območjih, ki jih ni sama razvrstila v razrede ali 
stopnje, s katerimi se izboljšuje kakovost okolja, pri čemer ti 
ukrepi ne smejo biti v nasprotju z ukrepi, ki jih zaradi kakovosti 
okolja sprejema Vlada v skladu s tem zakonom. Ti ukrepi se 
nanašajo zlasti na način izvajanja občinskih javnih služb ter 
druge prepovedi in omejitve iz pristojnosti občine.

(6) Vlada oziroma občina lahko vsaka na področju svoje 
pristojnosti za namene doseganja želene kakovosti okolja ali 
njegovega dela določi tudi stopnje zmanjševanja obremenitve 
okolja.

6. Območja okoljskih omejitev

58. člen
(območje okoljskih omejitev)

(1) Da se zagotovi spoštovanje ciljev varstva okolja pri 
načrtovanju in izvajanju posegov v okolje, Vlada predpiše me-
rila za določitev območij okoljskih omejitev ter pravila, ki na teh 
območjih omejujejo posege v okolje in zagotavljajo spremljanje 
stanja okolja.

(2) Kriteriji in pravila za območja okoljskih omejitev iz 
prejšnjega odstavka se določijo, če je treba zaradi že izvedenih 
posegov v okolje omejiti načrtovanje in izvajanje novih posegov 
v okolje, zato da ti ne bi vodili do nevarnosti za življenje ali 
zdravje ljudi ali nedopustnega poslabšanje kakovosti okolja. 
Določijo se zlasti za:

1. območja odlagališč odpadkov;
2. območja obstoječih neaktivnih odlagališč odpadkov;
3. območja opuščenih odlagališč odpadkov;
4. opuščena industrijska območja in
5. območja, na katerih so bili izvedeni sanacijski ukrepi v 

skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ohranjanje narave 
ali rabo naravnih dobrin.

(3) Na območju okoljskih omejitev se lahko:
1. prepovejo ali določijo posebni pogoji za določene vrste 

posegov v prostor;
2. prepove ali omeji izvajanje posameznih dejavnosti ali 

predpiše način njihovega izvajanja;
3. predpišejo obveznosti spremljanja stanja ali raziskav in
4. določijo druga obvezna aktivna ravnanja lastnikov ali 

posestnikov zemljišča za zavarovanje okolja.
(4) Na območju okoljskih omejitev se lahko zaradi različ-

ne stopnje varovanja znotraj posameznega območja določijo 
različne stopnje omejitev in obveznih ravnanj.

(5) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena 
v skladu s pooblastili iz tretjega odstavka tega člena predpiše 
tudi obveznost sanacije okolja ali dela okolja, pri čemer se 
za naloge države in občine smiselno uporabljajo določbe iz 
61. člena tega zakona.

(6) Meja območja okoljskih omejitev se ob upoštevanju 
meril predpisa Vlade iz prvega odstavka tega člena določi tako, 
da jih je mogoče grafično prikazati v katastru nepremičnin.

(7) Ministrstvo vodi in vzdržuje zbirko podatkov o obmo-
čjih okoljskih omejitev ter zagotovi, da se ta zbirka podatkov 
vključi v seznam zbirk podatkov o pravnih režimih, kot jo ureja 
zakon o urejanju prostora.

(8) Območje okoljskih omejitev se prikaže v okoljskem 
informacijskem sistemu, če ima posledice za urejanje prostora 
in graditev, pa tudi v prostorskem informacijskem sistemu v 
skladu s predpisi, ki urejajo urejanje prostora.

(9) Za upoštevanje območij okoljskih omejitev pri urejanju 
prostora skrbi ministrstvo kot nosilec urejanja prostora v skladu 
s predpisi, ki urejajo urejanje prostora. Območja okoljskih ome-
jitev se upoštevajo tudi pri pripravi drugih načrtov upravljanja 
okolja oziroma njegovih del.

7. Sanacija okolja, onesnaženega zaradi razpršenih  
virov onesnaževanja

59. člen
(degradirano okolje)

(1) Vlada del okolja ali posamezno območje s predpisom 
določi kot degradirano okolje, če je na podlagi meril iz prvega 
odstavka 57. člena tega zakona razvrščeno v razred ali stopnjo 
največje obremenjenosti, ali kadar gre za okoljska bremena, ki 
niso zajeta v poglavju VII. tega zakona, ki ureja odgovornost 
za preprečevanje in sanacijo okoljske škode, ali kadar obsta-
ja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali več 
alarmnih vrednosti, predpisanih na podlagi prvega odstavka 
56. člena tega zakona, ter v sodelovanju z občino, na območju 
katere je degradirano območje, določi program ukrepov za 
izboljšanje kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. 
Če degradirano okolje obsega območje več občin, lahko pri 
določitvi programa sodelujejo tudi njihove zveze ali združenja.

(2) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje zla-
sti:

1. opredelitev območja degradiranega okolja;
2. navedbo delov okolja, ki so razvrščeni v razred ali 

stopnjo največje obremenjenosti okolja in v razred ali stopnjo 
obremenjenosti, ali delov okolja, ki so okoljska bremena, ki niso 
zajeta v poglavju VII. tega zakona, ali delov okolja, za katere 
obstaja tveganje, da bo raven onesnaževal presegla eno ali 
več alarmnih vrednosti;

3. vire onesnaževanja in analizo stanja;
4. predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po iz-

vedenih ukrepih;
5. ukrepe za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, 

ob upoštevanju celotne in skupne obremenitve okolja;
6. oceno predvidenih kratkoročnih in dolgoročnih učinkov 

izbranih ukrepov z vidika vplivov na okolje in zdravje ljudi;
7. načine rabe okolja in posegov po izvedenih ukrepih;
8. naloge države in občine;
9. obveznosti povzročiteljev obremenitve;
10. obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ali 

oseb, ki izvajajo dejavnosti varstva okolja;
11. roke za izvedbo posameznih ukrepov in
12. načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov.
(3) Sodelovanje občine pri določitvi programa iz prejšnje-

ga odstavka obsega zlasti:
1. izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na degradirano 

okolje;
2. dajanje pobud za določitev ustreznih ukrepov in
3. opredelitev nalog občine, vključno z deležem sredstev 

za njihovo izvedbo.
(4) Vlada pri določitvi predvidene kakovosti okolja ali 

njegovega dela v programu ukrepov iz drugega odstavka tega 
člena upošteva tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob ra-
zumno visokih stroških.

(5) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena 
prepove nove posege v okolje, zaradi katerih bi se lahko pove-
čala stopnja obremenjenosti okolja ali delov okolja na območju 
degradiranega okolja.
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(6) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena 
glede na stopnjo degradiranosti okolja in zahtevnost njegovega 
izboljšanja povzročiteljem obremenitve določi obveznosti, ki so 
strožje od mejnih vrednosti emisije iz 18. člena tega zakona ali 
pravil ravnanja iz 21. ali 24. člena tega zakona, če izboljšanja 
ni mogoče doseči z drugimi ukrepi. Vlada lahko v tem predpisu 
določi tudi obveznost upravljavca, da prekine obratovanje na-
prave, če ne more zagotoviti skladnosti s predpisanimi mejnimi 
vrednostmi emisij iz 18. člena tega zakona, do vzpostavitve 
skladnosti, pri čemer se smiselno uporabljajo določbe o miro-
vanju pravic iz 123. člena tega zakona.

(7) Če ima povzročitelj obremenitve iz prejšnjega od-
stavka okoljevarstveno dovoljenje, izdano po določbah tega 
zakona, mu ministrstvo naloži njegove obveznosti iz prejšnjega 
odstavka in določi rok za njihovo izpolnitev z odločbo, s katero 
se delno ali v celoti spremeni ali dopolni izdano okoljevarstveno 
dovoljenje.

(8) Ministrstvo lahko rok iz prejšnjega odstavka na zahte-
vo povzročitelja obremenitve za enkrat podaljša, če ta predloži 
dokazila, da je to potrebno zaradi zahtevnosti tehnoloških 
rešitev, njegovih slabih poslovnih rezultatov ali dolgotrajnosti 
postopkov pridobivanja predpisanih soglasij ali dovoljenj iz 
razlogov, ki niso na strani povzročitelja.

(9) Ko Vlada na podlagi monitoringa iz 12. točke drugega 
odstavka tega člena ugotovi, da del okolja ali območje iz prvega 
odstavka tega člena ni več degradirano, odloči o prenehanju 
predpisa iz prvega odstavka tega člena.

60. člen
(čezmejno sodelovanje)

(1) Če onesnaženost okolja sega preko meja Republike 
Slovenije na območje druge države in so preseženi standardi 
kakovosti okolja, določeni s predpisom iz 56. člena tega za-
kona, ministrstvo v sodelovanju s pristojnim organom druge 
države zaradi odprave take onesnaženosti pripravi skupne ali 
usklajene načrte za kakovost okolja.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo skupaj s 
pristojnim organom druge države pripravi in izvede kratkoročne 
akcijske načrte, ki zajemajo onesnažena območja v Republiki 
Sloveniji in v drugi državi, pri čemer ministrstvo zagotovi, da 
druga država dobi vse podatke, potrebne za pripravo načrtov.

(3) Če onesnaženost okolja na območjih blizu državne 
meje presega opozorilne ali alarmne vrednosti, določene s 
predpisom iz 56. člena tega zakona, ministrstvo pristojnemu 
organu druge države čim prej zagotovi podatke, ki se nanašajo 
na onesnaženost. Ti podatki so dostopni tudi javnosti.

8. Subsidiarno ukrepanje države in občine

61. člen
(subsidiarno ukrepanje države in občine)

(1) Država skrbi za odpravo posledic čezmerne obremeni-
tve okolja in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče 
naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali ni pravne 
podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali 
posledic ni mogoče drugače odpraviti. Država skrbi za odpravo 
posledic tudi v drugih primerih, kadar ni pravne podlage za 
naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve ali posledic ni 
mogoče drugače odpraviti.

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka občina 
skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja zaradi 
ravnanja s komunalnimi odpadki in krije stroške odprave teh 
posledic, če jih ni mogoče naprtiti določenim ali določljivim 
povzročiteljem ali ni pravne podlage za naložitev obveznosti 
povzročitelju obremenitve ali pa posledic ni mogoče drugače 
odpraviti.

(3) Če se v primeru iz prejšnjih odstavkov tega člena pov-
zročitelj ugotovi pozneje, imata država ali občina pravico in dol-
žnost izterjati vračilo stroškov iz prejšnjih odstavkov tega člena.

(4) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena država 
ali občina subsidiarno ukrepa ter ima pravico izterjati povračilo 

stroškov tudi od znanega povzročitelja obremenitve, namesto 
katerega je izvedla ukrepe za preprečitev čezmernega obreme-
njevanja okolja, ker je bilo to potrebno zaradi varstva okolja ali 
izvršitve sodbe Sodišča EU.

(5) Načelo subsidiarnega ukrepanja velja za državo tudi, 
ko je vir obremenjevanja okolja zunaj njenih meja, vprašanja 
o posledicah čezmerne obremenitve na območju Republike 
Slovenije pa s tujo državo, v kateri je vir, niso urejena.

(6) Stroški subsidiarnega ukrepanja države ali občine 
ne pokrivajo stroškov odškodninskih zahtevkov oškodovancev 
zaradi posledic čezmerne obremenitve okolja.

(7) Če je za odpravo posledic čezmerne obremenitve 
okolja subsidiarno odgovorna država, Vlada naloži ministrstvu, 
da v sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za rabo posamezne 
naravne dobrine, in občinami, na območju katerih je čezmerna 
obremenitev okolja, pripravi program ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja ali njegovega dela.

(8) Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka Vlada upošteva 
tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob razumno visokih 
stroških in njihovo upravičenost glede na predvideno izboljša-
nje kakovosti okolja ali njegovega dela.

(9) Program ukrepov iz sedmega odstavka tega člena 
vsebuje zlasti:

1. opredelitev čezmerne obremenitve okolja ali njegovega 
dela;

2. opis posledic čezmerne obremenitve okolja, ki jih je 
treba odpraviti;

3. ukrepe za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega 
dela in z njimi povezane naloge;

4. opis izbranih tehnoloških in drugih rešitev ter predvi-
denih ukrepov;

5. oceno predvidenih dolgoročnih učinkov izbranih ukre-
pov z vidika vplivov na okolje;

6. pristojne organe in izvajalce državnih gospodarskih 
javnih služb;

7. predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po iz-
vedenih ukrepih;

8. okvirne roke za izvedbo ukrepov;
9. oceno potrebnih finančnih sredstev;
10. načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov in
11. poljudni povzetek programa, razumljiv javnosti.
(10) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka sprejme 

Vlada, njegovo izvedbo pa v skladu s prejšnjim odstavkom 
zagotovi ministrstvo, ki lahko del obveznosti s soglasjem tretjih 
oseb prenese tudi nanje.

(11) Če je za odpravo posledic čezmerne obremenitve 
okolja subsidiarno odgovorna občina, občina pripravi program 
ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela ob 
smiselni uporabi devetega odstavka tega člena.

(12) Izvedbo programa zagotovi občina, ki lahko del obve-
znosti s soglasjem tretjih oseb prenese tudi nanje.

62. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) Ministrstvo mora v postopku priprave programa ukre-
pov iz prvega odstavka prejšnjega člena omogočiti javnosti 
vpogled v osnutek programa in zagotoviti njegovo javno pred-
stavitev.

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave in v enem od dnevnih časopisov, 
ki pokriva celotno območje države, določi kraj in čas za vpogled 
in javno predstavitev iz prejšnjega odstavka ter določi način 
dajanja mnenj in pripomb javnosti.

(3) Ministrstvo zagotovi vpogled ter možnost dajanja 
mnenj in pripomb javnosti na osnutek programa v trajanju 
najmanj 30 dni.

(4) V predlogu programa ukrepov iz prvega odstavka 
tega člena, ki ga ministrstvo predloži Vladi v sprejem, mora 
biti navedena tudi opredelitev do mnenj in pripomb javnosti iz 
prejšnjega odstavka.
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(5) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se smiselno 
uporabljajo tudi v primeru, kadar program priprave sprejme pri-
stojni organ občine, javno naznanilo pa mora biti poleg objave 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavljeno tudi 
v enem od časopisov, ki pokrivajo območje občine in na spletni 
strani občine.

9. Ukrepi v primeru okoljske nesreče in čezmerne 
obremenitve okolja zaradi odstopa od pravil ravnanja

63. člen
(ukrepi v primeru okoljske nesreče)

(1) Povzročitelj okoljske nesreče ali tisti, ki okoljsko ne-
srečo opazi in je ne more omejiti, mora o nesreči nemudoma 
obvestiti organ, pristojen za obveščanje in določen s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. Povzročitelj okolj-
ske nesreče mora tudi nemudoma izvesti nujne ukrepe, s ka-
terimi se zmanjša škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje.

(2) Ob okoljski nesreči se izvedejo ukrepi zaščite, re-
ševanja in pomoči ter odpravljanja posledic nesreče do za-
gotovitve osnovnih pogojev za življenje v skladu s predpisi, 
ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. Če 
gre v primeru okoljske nesreče iz prejšnjega stavka za večjo 
nesrečo obrata tveganja, je treba ukrepati v skladu z zasnovo 
zmanjšanja tveganja za okolje iz 6. točke prvega odstavka 
132. člena tega zakona, če gre za obrat manjšega tveganja za 
okolje, ali v skladu z varnostnim poročilom iz 6. točke prvega 
odstavka 132. člena tega zakona, če gre za obrat večjega 
tveganja za okolje.

(3) Ukrepi iz drugega odstavka tega člena se izvajajo 
do prenehanja onesnaževanja okolja zaradi okoljske nesreče.

(4) Ukrepe iz drugega odstavka tega člena izvajajo sile za 
zaščito, reševanje in pomoč v skladu s predpisi, ki urejajo var-
stvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. V primeru okoljske 
nesreče na celinskih površinskih vodah ali če zaradi okoljske 
nesreče pride do onesnaženja voda, je v izvajanje interventnih 
ukrepov v skladu s predpisi, ki urejajo vode, po presoji vodje 
intervencije, vključen tudi pristojni izvajalec državne gospodar-
ske javne službe urejanja voda, v primeru okoljske nesreče na 
morju pa služba za varovanje obalnega morja.

(5) Ministrstvo lahko od povzročitelja okoljske nesreče 
zahteva izvedbo dopolnilnih ukrepov, potrebnih za prepreče-
vanje ali omejevanje posledic za okolje in za preprečevanje 
možnosti njene ponovitve.

(6) Če je zaradi okoljske nesreče nastala tudi okoljska 
škoda in so potrebni sanacijski ukrepi, se za njihovo pripravo, 
izvedbo in kritje stroškov uporabljajo določbe tega zakona, ki 
se nanašajo na sanacijske ukrepe v primeru odgovornosti za 
preprečevanje in sanacijo okoljske škode.

(7) Če je zaradi okoljske nesreče nastala tudi okoljska 
škoda, njen povzročitelj pa ni znan in so za odpravo ali zmanj-
šanje njenih posledic potrebni večji sanacijski ukrepi, ministr-
stvo v sodelovanju z drugimi pristojnimi ministrstvi in prizadeto 
občino pripravi program sanacije prizadetega območja. Prejšnji 
stavek ne velja, če odpravo posledic okoljske nesreče ureja 
poseben zakon.

(8) Program za izvedbo sanacije prizadetega območja iz 
prejšnjega odstavka, ki ga sprejme Vlada z odlokom, vsebuje 
zlasti:

1. oceno stanja in obsega posledic nesreče za ljudi in 
okolje;

2. določitev območja, na katerem je treba izvesti ukrepe;
3. navedbo sanacijskih ukrepov, določenih ob smiselni 

uporabi predpisa iz sedmega odstavka 165. člena tega zakona, 
in rokov za njihovo izvedbo;

4. organe, organizacije in službe za izvedbo predvidenih 
ukrepov;

5. oceno potrebnih finančnih sredstev in način kritja stro-
škov ter

6. načrt spremljanja učinkov izvedenih ukrepov.

64. člen
(ukrepi v primeru čezmerne obremenitve okolja zaradi 

odstopa od pravil ravnanja)
(1) Povzročitelj čezmerne obremenitve okolja zaradi od-

stopa od pravil ravnanja po tem zakonu mora najkasneje v 
roku 24 ur o čezmerni obremenitvi okolja obvestiti pristojno 
inšpekcijo in policijo. Če čezmerno obremenitev okolja zaradi 
odstopa od pravil ravnanja po tem zakonu opazi druga oseba, 
mora o tem nemudoma obvestiti policijo.

(2) Če zaradi čezmerne obremenitve okolja iz prejšnjega 
odstavka pride do takšne obremenitve okolja, ki ima takoj ali 
kasneje za posledico neposredno ali posredno ogrožanje življe-
nja ali zdravja ljudi ali kakovosti okolja, je treba ravnati skladno 
z določbami prejšnjega člena.

10. Stečaj

65. člen
(stečaj povzročitelja obremenitve)

(1) V primeru, ko je v stečaju povzročitelj obremenitve, 
v stečajni masi pa so odpadki, nevarne snovi in z nevarnimi 
snovmi onesnažene premičnine ali nepremičnine, se upora-
bljajo določbe zakona, ki ureja finančno poslovanje, postopke 
zaradi insolventnosti in prisilno prenehanje, kolikor ta zakon ne 
določa drugače.

(2) Če se zaradi stečaja začasno zaustavi obratovanje na-
prave ali obrata, mora povzročitelj obremenitve izvesti ukrepe 
iz prvega odstavka 123. člena tega zakona. V primeru dokonč-
nega prenehanja obratovanja naprave se uporabljajo določbe 
iz 125. člena tega zakona, v primeru dokončnega prenehanja 
obratovanja obrata pa določbe 139. člena tega zakona.

(3) Če sredstva v stečajni masi ne zadoščajo za plačilo 
izvedbe ukrepov iz prejšnjega odstavka ter ukrepov in postop-
kov dokončnega prenehanja obratovanja naprave ali obrata iz 
125. ali 139. člena tega zakona, jih založi Republika Slovenija.

(4) Stečajni upravitelj mora zagotoviti sanacijo ali nadalje-
vanje sanacije okoljske škode, če je bila povzročitelju obreme-
nitve pred stečajem ali po njem izdana odločba o sanaciji okolj-
ske škode iz prvega odstavka 165. člena tega zakona. Stečajni 
upravitelj mora zagotoviti nadaljevanje sanacije okoljske škode 
tudi, če je stečaj posledica stroškov sanacije okoljske škode. 
Če sredstva v stečajni masi ne zadoščajo za plačilo izvedbe 
ukrepov sanacije okoljske škode, jih založi Republika Slovenija.

(5) Če je v stečajni masi naprava iz 110. člena tega zako-
na ali obrat iz 131. člena tega zakona ali naprava za predelavo 
ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena tega zakona, mora 
stečajni upravitelj ves čas stečajnega postopka zagotavljati 
izpolnjevanje zahteve iz prvega odstavka 66. člena tega zako-
na. Skrbnik varstva okolja iz 66. člena tega zakona stečajnega 
upravitelja seznanja s stanjem naprave ali obrata, mu svetuje 
in predlaga ukrepe, ki so potrebni, da naprava ali obrat ne 
predstavljata nevarnosti za življenje ali zdravje ljudi ali okolje.

(6) Če so v stečajni masi odpadki ali nevarne snovi, ki jih 
ni bilo mogoče prodati ali razdeliti upnikom v skladu z zakonom, 
ki ureja finančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti 
in prisilno prenehanje, postane imetnik odpadkov in nevarnih 
snovi Republika Slovenija.

(7) Če so v stečajni masi onesnažene premičnine in 
nepremične, ki jih ni bilo mogoče prodati ali razdeliti upnikom, 
postanejo last Republike Slovenije.

(8) Če so v stečajni masi premičnine in nepremičnine, 
povzročitelj obremenitve pa ni izvedel ukrepov iz 123. člena 
tega zakona, če gre za začasno prekinitev obratovanja naprave 
ali obrata, ali če povzročitelj obremenitve ni izvedel postopkov 
in ukrepov iz 125. ali 139. člena tega zakona, če gre za do-
končno prenehanje obratovanja naprave ali obrata, ter jih ni bilo 
mogoče prodati ali razdeliti upnikom, postanejo last Republike 
Slovenije.

(9) Ne glede na prejšnji odstavek mora v primeru pro-
daje premičnin in nepremičnin postopke in ukrepe iz 125. ali 
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139. člena tega zakona izvesti novi lastnik, če po nakupu 
premičnin in nepremičnin ne namerava obratovati z napravo 
ali obratom.

(10) Stroške predpisanega ravnanja z odpadki in nevar-
nimi snovmi iz šestega odstavka tega člena in stroške ukrepov 
za mirovanje ali dokončno prenehanje obratovanja naprave ali 
obrata iz drugega odstavka tega člena ter vrednost premičnin 
in nepremičnin iz osmega odstavka tega člena oceni sodni 
cenilec. Če sredstva v stečajni masi ne zadoščajo za plačilo 
cenitve, jih založi Republika Slovenija.

(11) V stečajnem postopku sodišče iz razdelitvene mase 
s sklepom izloči in prenese na Republiko Slovenijo denarna 
sredstva v višini založenih stroškov iz tretjega odstavka tega 
člena in denarna sredstva v višini, kot izhaja iz sodne cenitve 
iz prejšnjega odstavka, po poplačilu prednostnih terjatev, kot 
jih določa zakon, ki ureja postopke zaradi insolventnosti in 
prisilnega prenehanja.

(12) Denarna sredstva iz prejšnjega odstavka so priho-
dek proračuna Republike Slovenije ter se porabijo za izvedbo 
ukrepov, potrebnih za predpisano ravnanje z odpadki, nevarni-
mi snovmi in onesnaženimi premičninami in nepremičninami, 
vključno z ukrepi, ki se nanašajo na mirovanje ali prenehanje 
obratovanja naprave ali obrata, niso pa bili izvedeni.

(13) Člani poslovodstva in organa nadzora povzročite-
lja obremenitve so Republiki Sloveniji solidarno odgovorni za 
povrnitev stroškov, ki jih je imela po tem členu, niso pa ji bili 
povrnjeni v skladu z enajstim odstavkom tega člena. Za po-
vrnitev teh stroškov odgovarjajo tudi osebe, ki so bile člani 
poslovodstva in organa nadzora povzročitelja obremenitve pet 
let pred začetkom stečajnega postopka.

(14) Član poslovodstva ali nadzornega organa je v celoti 
ali delno prost odgovornosti iz prejšnjega odstavka, če dokaže, 
da predpisano ravnanje z odpadki ali nevarnimi snovmi ter 
onesnaženimi premičninami in nepremičninami ni bilo zagoto-
vljeno zaradi dogodkov ali ravnanja drugih oseb, ki so ravnale 
v nasprotju z njegovimi navodili.

(15) Izraza člani poslovodstva in organa nadzora iz tega 
člena imata pomen, kot je opredeljen v zakonu, ki ureja fi-
nančno poslovanje, postopke zaradi insolventnosti in prisilno 
prenehanje.

11. Skrbnik varstva okolja

66. člen
(skrbnik varstva okolja)

(1) Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevar-
stveno dovoljenje za napravo iz 110. člena tega zakona ali za 
obrat iz 131. člena tega zakona ali okoljevarstveno dovoljenje 
za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena tega 
zakona, mora imeti v delovnem ali pogodbenem razmerju naj-
manj eno osebo, ki opravlja naloge varstva okolja (v nadaljnjem 
besedilu: skrbnik varstva okolja).

(2) Naloge skrbnika varstva okolja so zlasti:
1. seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve 

v zvezi s predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju 
njegove dejavnosti;

2. dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve 
o ukrepih za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja 
okolja;

3. seznanjanje s pravili ravnanja z odpadki po tem zakonu 
in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi;

4. svetovanje pri uvajanju načel krožnega gospodarstva;
5. sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih po-

stopkov, tehnologij in proizvodov;
6. nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov 

varstva okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzro-
čitelju obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih;

7. svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi z javno-
stjo podatkov o obremenjevanju okolja v skladu s tem zako-
nom;

8. seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave 
ali obrata na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali 
zmanjševanje;

9. sodelovanje z osebami, zadolženimi za varnost in 
zdravje pri delu in požarno varnost, ter svetovalcem za kemi-
kalije;

10. sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševa-
nje po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami;

11. takojšnje obveščanje pristojne inšpekcije v primeru 
kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja ali izrednega 
dogodka ali nesreče, pri katerih pride do preseganja predpisa-
nih mejnih vrednosti emisij v okolje ali ki pomembno vplivajo 
na okolje;

12. svetovanje upravljavcu, da v primeru izrednega do-
godka ali nesreče ali kršitve pogojev iz okoljevarstvenega 
dovoljenja nemudoma sprejme ukrepe za omejevanje okoljskih 
posledic in preprečevanje morebitnih nadaljnjih izrednih dogod-
kov ali nesreč ali ukrepe, s katerimi zagotovi, da se skladnost 
s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja v najkrajšem možnem 
času ponovno vzpostavi;

13. vsaj enkrat letno za poslovodstvo pripravi pisno po-
ročilo o ukrepih in izboljšavah, ki jih je treba izvesti, da bo 
zagotovljena skladnost ravnanja podjetja s predpisi s področja 
okolja, ter

14. druge naloge varstva okolja, ki jih določi povzročitelj 
obremenitve.

(3) Povzročitelj obremenitve mora skrbniku varstva okolja 
omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog iz prejšnjega 
odstavka in izpopolnjevanje znanja ter zagotoviti dostop do 
vseh potrebnih podatkov in informacij.

(4) Povzročitelj obremenitve lahko za opravljanje nalog 
iz drugega odstavka tega člena imenuje le osebo, ki ima 
izobrazbo, ki se po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvali-
fikacij, uvršča vsaj v 6. raven, in ima pet let delovnih izkušenj 
na področju varstva okolja. Ne glede na prejšnji stavek lahko 
povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno do-
voljenje za predelavo ali odstranjevanje odpadkov iz 126. člena 
tega zakona, imenuje za skrbnika varstva okolja osebo, ki ima 
za opravljanje nalog iz drugega odstavka tega člena izobrazbo, 
ki je po zakonu, ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena 
najmanj 5. raven.

(5) Povzročitelj obremenitve mora imenovati skrbnika var-
stva okolja ter določiti njegove naloge in morebitna pooblastila 
pisno. O imenovanju skrbnika in podatkih iz šestega odstavka 
tega člena ter njegovih nalogah in morebitnih pooblastilih, spre-
membah njegovih nalog ali morebitnih pooblastil ali o njegovi 
razrešitvi mora povzročitelj obremenitve obvestiti ministrstvo.

(6) Zaradi vodenja postopkov po tem zakonu ministrstvo 
o skrbnikih vodi evidenco, ki vsebuje podatke o:

1. osebnem imenu;
2. podjetju, za katerega opravlja funkcijo skrbnika varstva 

okolja, in
3. izobrazbi.
(7) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se po 20 letih 

arhivirajo v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in arhivih.

12. Znak EU za okolje in sistem okoljskega  
vodenja organizacij

67. člen
(znak EU za okolje)

(1) Za spodbujanje proizvodnje proizvodov ali opravljanja 
storitev, ki imajo v primerjavi z drugimi istovrstnimi proizvodi 
manjše negativne vplive na okolje v celotnem obdobju svojega 
obstoja ter s tem prispevajo k učinkoviti rabi delov okolja in vi-
soki stopnji varstva okolja, ministrstvo takemu proizvodu lahko 
podeli znak EU za okolje.

(2) Skupine proizvodov in storitev ter pogoji, ki jih morajo 
ti izpolnjevati za pridobitev znaka EU za okolje, in oblika znaka 
so določeni s predpisi EU, ki se nanašajo na sistem EU za 
podeljevanje znaka EU za okolje.
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(3) Proizvajalec ali uvoznik zaprosi ministrstvo za izdajo 
znaka EU za okolje za proizvod ali storitev z vlogo, ki mora 
vsebovati dokazila o tem, da proizvod izpolnjuje predpisane 
pogoje, in plača pristojbino, ki jo na podlagi predpisov iz prej-
šnjega odstavka določi ministrstvo.

(4) Ministrstvo osebi iz prejšnjega odstavka podeli znak 
EU za okolje za proizvod ali storitev z odločbo na način in pod 
pogoji, določenimi v predpisih iz drugega odstavka tega člena.

(5) Oseba, ki je znak iz prejšnjega odstavka pridobila, 
plača ministrstvu tudi posebno pristojbino, ki jo na podlagi 
predpisov iz drugega odstavka tega člena določi ministrstvo.

(6) Ministrstvo lahko podeljeni znak EU za okolje odvza-
me, če oseba iz četrtega odstavka tega člena krši pogoje, pod 
katerimi je bil znak podeljen, ali če proizvod ne izpolnjuje več 
predpisanih pogojev.

(7) Znak EU za okolje lahko uporablja proizvajalec ali 
uvoznik le v zvezi s storitvijo ali proizvodom, ki mu je bil znak 
EU za okolje podeljen.

(8) Uporaba znaka, ki je podoben znaku EU za okolje do 
te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zmedel potro-
šnike, je prepovedana.

68. člen
(sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij)

(1) Za spodbujanje primernejšega ravnanja z okoljem 
in obveščanja javnosti o vplivih njihovih dejavnosti na okolje 
ministrstvo omogoča gospodarskim družbam, samostojnim 
podjetnikom posameznikom, zavodom in drugim organizaci-
jam ali njihovim delom ali povezavam (v nadaljnjem besedilu: 
podjetje) vključevanje v sistem EU za okoljevarstveno vodenje 
organizacij (v nadaljnjem besedilu: sistem EMAS).

(2) Pogoji, ki jih mora izpolnjevati podjetje za vključitev 
v sistem EMAS, so določeni s predpisi EU, ki se nanašajo na 
sistem EMAS.

(3) Podjetje zaprosi ministrstvo za vključitev v sistem 
EMAS z vlogo, ki mora vsebovati dokumente in dokazila o tem, 
da organizacija izpolnjuje predpisane pogoje.

(4) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka tega člena 
preverja preveritelj EMAS.

(5) Ministrstvo odobri organizaciji vključitev v sistem 
EMAS z odločbo o registraciji.

(6) Odločba iz prejšnjega odstavka je podlaga za vključi-
tev podjetja v evidenco podjetij, vključenih v sistem EMAS (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca EMAS).

(7) Podjetje, registrirana v sistemu EMAS, se lahko skli-
cuje na registracijo ter uporablja znak EMAS v obliki, na način 
in pod pogoji, ki so določeni s predpisi iz drugega odstavka 
tega člena.

(8) Ministrstvo lahko na lastno pobudo, na pobudo pre-
veritelja EMAS, pristojne inšpekcije ali organizacije same in 
ob upoštevanju mnenja strokovnega sveta iz 236. člena tega 
zakona z odločbo začasno ali trajno izključi iz evidence EMAS 
podjetje, ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev.

(9) V predpisih iz 18., 19., 21. in 24. člena tega zakona 
se za podjetja, vključena v sistem EMAS, lahko določijo tudi 
olajšave in spodbude, ki se nanašajo zlasti na zmanjšanje po-
gostosti in obsega izvajanja monitoringa in poročanja.

(10) Uporaba znaka EMAS s strani podjetja, ki v sistemu 
EMAS ni registrirano, in uporaba znaka, ki je znaku EMAS 
podoben do te mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali 
zavedel potrošnike, je prepovedana.

69. člen
(EMAS preveritelj)

(1) Preveritelj EMAS je lahko le pravna oseba, ki ima 
akreditacijo državnega akreditacijskega organa po predpisih o 
akreditaciji in izpolnjuje druge pogoje, določene v predpisih iz 
drugega odstavka prejšnjega člena.

(2) Akreditacijski organ iz prvega odstavka tega člena vodi 
evidenco akreditiranih preveriteljev EMAS, ki vsebuje zlasti:

1. firmo in sedež preveritelja EMAS;
2. številko in datum izdaje akreditacijske listine;
3. obseg akreditacije in
4. druge podatke, zahtevane v predpisih iz drugega od-

stavka prejšnjega člena.
(3) Organ iz prvega odstavka tega člena mora ministrstvu 

najmanj enkrat mesečno ali na njegovo zahtevo posredovati 
podatke o akreditiranih preveriteljih EMAS.

(4) Podatki iz evidence preveriteljev EMAS so v skladu z 
zakonom javni.

(5) Organ iz prvega odstavka tega člena mora dati mini-
strstvu na njegovo zahtevo vse podatke v zvezi s postopkom 
akreditacije posameznih preveriteljev EMAS, preveritelj EMAS 
pa vse podatke o postopkih preverjanja posameznih organizacij.

(6) Ministrstvo mora v skladu z zakonom zagotoviti varo-
vanje podatkov, pridobljenih na podlagi prejšnjega odstavka, ki 
so poslovna tajnost.

13. Sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov

70. člen
(sodelovanje javnosti pri sprejemanju predpisov)

(1) Ministrstvo, druga ministrstva in pristojni organ občine 
morajo v postopku sprejemanja predpisov, ki lahko pomembne-
je vplivajo na okolje, omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom 
predpisa ter dajanje mnenj in pripomb.

(2) Za predpis, ki lahko pomembneje vpliva na okolje, 
se šteje predpis, izdan na področju varstva okolja, ohranjanja 
narave in upravljanja, rabe ali varstva delov okolja, vključno z 
ravnanjem z gensko spremenjenimi organizmi, pa tudi drug 
predpis, za katerega je njegov pripravljavec v postopku spre-
jemanja ugotovil, da vpliva na okolje.

(3) Organ iz prvega odstavka tega člena z javnim nazna-
nilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave omogoči 
javnosti dostop do osnutka predpisa ter jo obvesti načinu in 
času dajanja mnenj in pripomb.

(4) Javnost ima pravico do vpogleda ter možnost daja-
nja mnenj in pripomb na osnutek predpisa v trajanju najmanj 
30 dni, pri čemer se ta rok lahko skrajša na 14 dni, če gre za 
redakcijske ali tehnične popravke veljavnih predpisov iz druge-
ga odstavka tega člena.

(5) Organ iz prvega odstavka tega člena preuči mnenja 
in pripombe javnosti ter jih v primeru sprejemljivosti primerno 
upošteva pri pripravi predpisa, na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave pa najpozneje v 30 dneh po sprejemu predpisa 
objavi obrazloženo stališče, v katerem se opredeli do mnenja in 
pripomb javnosti, ter navede razloge za upoštevanje oziroma 
neupoštevanje pri pripravi predpisa.

(6) Določbe prejšnjih odstavkov tega člena se ne upora-
bljajo za predpise, kjer je za njihov sprejem z drugimi zakoni že 
predpisano sodelovanje javnosti.

14. Razlastitev

71. člen
(razlastitev in omejitev lastnine v interesu varstva okolja)

(1) Lastninska pravica na nepremičnini se lahko odvzame, 
omeji ali obremeni v skladu z zakonom, ki ureja prostor, če:

1. je za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja v 
skladu z 61. členom tega zakona zadolžena država ali občina ali

2. je zaradi izvršitve sodbe Sodišča EU v skladu z 
251. členom tega zakona izvršba na določeni nepremičnini, ki 
ni v njeni lasti, naložena državi.

(2) Ukrepanje države oziroma občine po prejšnjem od-
stavku je v javno korist. Javna korist je izkazana:

1. s sprejemom sklepa Vlade ali pristojnega organa ob-
čine iz 61. člena tega zakona v primerih iz 1. točke prejšnjega 
odstavka;

2. z izdajo odločbe o izvršbi s strani države v primerih iz 
2. točke prejšnjega odstavka.
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III. PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU  
VARSTVA OKOLJA

1. Programi varstva okolja

72. člen
(nacionalni program varstva okolja)

(1) Državni zbor Republike Slovenije (v nadaljnjem be-
sedilu: Državni zbor) na predlog Vlade sprejme nacionalni 
program varstva okolja, ki vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve 
in naloge varstva okolja.

(2) Na podlagi poročil o okolju iz 156. člena tega zako-
na in drugih dokumentov o stanju okolja ter z upoštevanjem 
razvojnih dokumentov in najnovejših dognanj glede varstva 
okolja ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravi 
nacionalni program varstva okolja, ki vsebuje zlasti:

1. prikaz stanja okolja;
2. cilje v določenem obdobju in ukrepe za njihovo ure-

sničevanje;
3. prednostne naloge;
4. usmeritve za ključne vplive na okolje, povezane s proi-

zvodnjo in potrošnjo, zlasti na področju energije, industrijskega 
razvoja, mobilnosti, graditve in prehranskega sistema;

5. oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa in nji-
hovih virov;

6. usmeritve za izpolnjevanje obveznosti iz ratificiranih in 
objavljenih mednarodnih pogodb in strategij ter programov EU, 
ki se nanašajo na varstvo okolja, in

7. spremljanje doseganja ciljev programa in poročanje 
o tem.

(3) Ministrstvo najmanj vsako četrto leto na podlagi po-
ročil o okolju iz 156. člena tega zakona pregleda ustreznost 
programa in po potrebi predlaga njegovo ustrezno spremembo.

(4) Nacionalni program varstva okolja vsebuje tudi naci-
onalni program varstva narave skladno s predpisi, ki urejajo 
ohranjanje narave.

(5) Nacionalni program varstva okolja lahko vsebuje tudi 
nacionalni program upravljanja voda skladno s predpisi, ki 
urejajo vode.

73. člen
(operativni program varstva okolja)

(1) Za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja ali 
za izvrševanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih med-
narodnih pogodb, strategij, programov in predpisov EU, ki se 
nanašajo na oblikovanje programov na področju varstva okolja, 
ministrstvo pripravi operativni program varstva okolja, ki ga 
sprejme Vlada.

(2) V operativnem programu iz prejšnjega odstavka se za 
programsko obdobje razčlenijo cilji, usmeritve in naloge aktov 
iz prejšnjega odstavka v celoti ali na posameznem področju ali 
za posamezno vprašanje varstva okolja.

(3) Poleg vsebine iz prejšnjega odstavka vsebujejo pro-
grami, ki se sprejmejo na podlagi predpisov EU, tudi druge vse-
bine, določene s temi predpisi, na primer analize obstoječega 
stanja, ukrepe za doseganje posameznih ciljev, oceno prispev-
ka posameznega ukrepa k doseganju ciljev, rok, v katerem je 
treba oceniti izvajanje programa in ga ustrezno prenoviti, ter 
obveščanje Evropske komisije.

74. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) Ministrstvo mora v postopku priprave programov iz 
72. in 73. člena tega zakona javnosti omogočiti seznanitev z 
osnutkom programa ter dajanje mnenj in pripomb.

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave obvesti javnost o kraju, kjer je 
program dostopen, načinu in času dajanja mnenj in pripomb.

(3) Ministrstvo zagotovi vpogled in možnost dajanja mnenj 
in pripomb javnosti na osnutek programa v trajanju najmanj 
30 dni.

(4) Ministrstvo preuči mnenja in pripombe javnosti ter jih 
primerno upošteva pri pripravi programov iz prvega odstavka 
tega člena.

(5) Ministrstvo mora o sprejemu programa iz 72. in 
73. člena tega zakona obvestiti javnost na način iz drugega 
odstavka tega člena. Obvestilo vsebuje tudi utemeljitve za 
sprejete programske odločitve in informacijo o sodelovanju 
javnosti v postopku njegove priprave.

75. člen
(program varstva okolja občine)

(1) Program varstva okolja in operativne programe za 
svoje območje sprejme mestna občina, lahko pa tudi občina 
ali širša samoupravna lokalna skupnost, ob smiselni uporabi 
določb 72., 73. in 74. člena tega zakona.

(2) Programi iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v na-
sprotju z nacionalnim programom in operativnimi programi 
varstva okolja.

2. Okoljska izhodišča

76. člen
(okoljska izhodišča)

(1) Okoljska izhodišča so s predpisi določeni cilji varstva 
okolja, na podlagi katerih se pripravljajo in celovito presojajo 
plani, programi, načrti in drugi akti na področju urejanja pro-
stora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, 
rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, transporta, teleko-
munikacij, turizma, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami ter 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, s katerimi se načrtuje poseg 
v okolje ali raba naravnih dobrin.

(2) Okoljska izhodišča so zlasti:
1. stanje okolja in njegovih delov, vključno z obstoječimi 

obremenitvami, ugotovljeno na podlagi monitoringa okolja iz 
146. člena tega zakona;

2. obveznosti ratificiranih in objavljenih mednarodnih po-
godb, ki se nanašajo na preprečevanje in zmanjševanje obre-
menjevanja okolja;

3. nacionalni program varstva okolja iz 72. člena tega 
zakona;

4. operativni programi varstva okolja iz 73. člena tega 
zakona;

5. varstvena, varovana, zavarovana, degradirana in druga 
območja, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, 
upravljanja voda, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine 
predpisan poseben pravni režim ali status;

6. območja ali deli okolja, ki so v skladu s predpisom 
razvrščeni v razrede ali stopnje;

7. predpisane omejitve rabe prostora zaradi obratov, v 
katerih lahko pride do večje nesreče iz 19. člena tega zakona;

8. veljavni pravni režimi na območjih ali delih okolja iz 
5., 6. in 7. točke tega odstavka in

9. območja okoljskih omejitev iz 58. člena tega zakona.
(3) Okoljska izhodišča vsebujejo tudi cilje preprečevanja 

in zmanjševanja obremenjevanja okolja ter okvire za programi-
ranje, planiranje in načrtovanje posegov v okolje, da se glede 
na obstoječo stopnjo obremenitve okolja ali občutljivost okolja 
za posamezno vrsto posegov prepreči, omeji ali zmanjša obre-
menjevanje okolja.

3. Celovita presoja vplivov na okolje

77. člen
(celovita presoja vplivov na okolje)

(1) Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celo-
vitosti in preventive je treba v postopku priprave plana, progra-
ma, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v 
nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno 
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izved-
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be na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter 
vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja, podnebnih ciljev in odpornosti na podneb-
ne spremembe, krajine in kulturne dediščine v plan, ter pridobiti 
potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje.

(2) Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, 
ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ države ali ob-
čine za področja urejanja prostora, upravljanja voda, gospo-
darjenja z gozdovi, ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, 
industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma, 
ki predstavljajo okvir za presojo vplivov na okolje, ali če se z 
njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje v skladu s tem zakonom, 
ali je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o 
ohranjanju narave.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se celovita 
presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če ministr-
stvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala 
na okolje.

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega čle-
na se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, 
izdelan na podlagi plana, za katerega je bila že izvedena 
celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege niso 
določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje 
novih posegov ali ne zajema novih območij glede na plan, na 
podlagi katerega je pripravljen. Celovita presoja vplivov na 
okolje se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi 
države, zaščiti in reševanju ter za proračun ali finančne načrte 
države ali občine.

(5) Pripravljavec plana mora pred začetkom njegove pri-
prave ministrstvu poslati obvestilo o svoji nameri. Obvestilo 
mora vsebovati podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, 
s katero bo plan izdelan, vključno z ustreznim kartografskim 
prikazom določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki ga 
plan zajema.

(6) Ministrstvo v 30 dneh po prejemu obvestila iz prejšnje-
ga odstavka odloči o tem, ali je treba za plan izvesti celovito 
presojo vplivov na okolje, pri čemer se o tem predhodno posve-
tuje tudi z ministrstvi in organizacijami, pristojnimi za področja, 
na katera bi plan lahko pomembno vplival. V primeru, da je za 
plan treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ministrstvo 
v odločitvi opredeli bistvene vsebine plana. Ministrstvo z javnim 
naznanilom na osrednjem spletnem mestu državne uprave 
obvesti tudi javnost, ali bo za plan izvedena celovita presoja 
vplivov na okolje.

(7) Vlada predpiše merila za ocenjevanje pomembnejših 
vplivov izvedbe plana na okolje iz tretjega odstavka tega člena.

(8) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za načrte in 
programe, ki so namenjeni izključno obrambi države ali civilni 
zaščiti.

78. člen
(okoljsko poročilo)

(1) Pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita 
presoja vplivov na okolje, mora pred izvedbo celovite presoje 
vplivov na okolje zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje 
in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in geografskih zna-
čilnosti območja, na katerega se plan nanaša.

(2) Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potreb-
ne za celovito presojo vplivov plana na okolje, pri njegovi pri-
pravi pa se praviloma uporabljajo obstoječe znanje in postopki 
vrednotenja ter upošteva vsebina in natančnost plana.

(3) Iz okoljskega poročila mora biti razvidno tudi, kako je 
pripravljavec pri izdelavi plana upošteval okoljska izhodišča iz 
76. člena tega zakona, in predvideni način spremljanja vplivov 
plana na okolje pri njegovem izvajanju.

(4) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljskega po-
ročila.

79. člen
(vsebinjenje)

(1) Izdelovalec okoljskega poročila lahko pred začetkom 
postopka celovite presoje vplivov na okolje izvede vsebinjenje, 
s katerim podrobneje določi obseg informacij, podatkov in 
vsebine okoljskega poročila ter okoljske cilje in kazalce. Pri 
tem upošteva tudi odločitev ministrstva iz šestega odstavka 
77. člena, v kateri so opredeljene bistvene vsebine vpliva. 
Pripravljavec plana predlog vsebinjenja posreduje ministrstvu 
in ga zaprosi za mnenje o ustreznosti izhodišč za pripravo 
okoljskega poročila.

(2) Ministrstvo se pred pripravo mnenja iz četrtega odstav-
ka tega člena posvetuje o predlogu vsebinjenja z ministrstvi in 
organizacijami, pristojnimi za posamezne zadeve varstva oko-
lja, narave ali za varstvo ali rabo naravnih dobrin, podnebnih 
sprememb, varstvo kulturne dediščine ali krajine ali varstvo 
zdravja ljudi, ki sodelujejo v celoviti presoji vplivov na okolje. Ta 
v roku 18 dni podajo mnenje o ustreznosti predloga ali določijo 
dodatne podatke ali informacije, ki jih je treba upoštevati pri 
pripravi okoljskega poročila.

(3) Če se ministrstva in organizacije iz prejšnjega odstav-
ka v 18 dneh ne izrečejo o informacijah in podatkih, se šteje, 
da nimajo predlogov za dodatne informacije in podatke, ki naj 
jih vsebuje okoljsko poročilo.

(4) Ministrstvo ob upoštevanju predlogov ministrstev in 
organizacij iz drugega odstavka tega člena ter po posvetovanju 
z nosilcem posega pripravi pisno mnenje o potrditvi potrebnega 
obsega informacij in podatkov in vsebin okoljskega poročila ter 
ga posreduje nosilcu posega v 21 dneh od prejema njegove 
zahteve. Nosilec posega mora mnenje ministrstva upoštevati 
pri pripravi okoljskega poročila.

80. člen
(mnenje ministrstev in drugih organizacij o okoljskem poročilu 

in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje)
(1) Pripravljavec posreduje plan in okoljsko poročilo mi-

nistrstvu.
(2) Ministrstvo nemudoma pošlje dokumente iz prejšnjega 

odstavka ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na 
vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, 
narave, podnebnih sprememb, za varstvo ali rabo naravnih 
dobrin, krajine, za varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne de-
diščine, ter jih pozove, naj v 21 dneh ministrstvu pošljejo pisno 
mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s sta-
lišča njihove pristojnosti ali pisno sporočijo, da okoljsko poročilo 
ne omogoča presoje vplivov izvedbe plana na okolje in ga je 
zato treba dopolniti z dodatnimi ali podrobnejšimi informacijami, 
sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.

(3) Ministrstvo po pridobitvi pisnih mnenj ali sporočil iz 
prejšnjega odstavka najkasneje v 30 dneh od prejema doku-
mentov iz prvega odstavka tega člena obvesti pripravljavca 
plana o tem, da je okoljsko poročilo ustrezno, ali pa zahteva 
dopolnitev okoljskega poročila z dodatnimi ali s podrobnejšimi 
informacijami, sicer se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno.

(4) Pripravljavec plana dopolnjeno okoljsko poročilo pošlje 
ministrstvu, ki ga posreduje ministrstvom in organizacijam iz 
drugega odstavka tega člena, ki so zahtevale dopolnitev okolj-
skega poročila, da v 21 dneh od prejema dopolnjenega okolj-
skega poročila pripravijo pisno mnenje o ustreznosti okoljskega 
poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje ter ga 
posredujejo ministrstvu.

(5) Na podlagi mnenj iz prejšnjega odstavka in lastnih 
ugotovitev ministrstvo pripravi mnenje o ustreznosti dopol-
njenega okoljskega poročila in sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana na okolje. Ministrstvo na podlagi plana in okoljskega po-
ročila preuči sprejemljivost vplivov izvedbe plana na okolje ter o 
tem pripravi pisno mnenje, ki ga skupaj z mnenji ministrstev in 
organizacij iz drugega odstavka tega člena pošlje pripravljavcu 
plana najkasneje v 30 dneh od prejema plana in okoljskega 
poročila oziroma dopolnjenega okoljskega poročila.
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81. člen
(sodelovanje javnosti)

(1) Pripravljavec plana mora po ugotovitvi ustreznosti 
okoljskega poročila iz prejšnjega člena v postopku sprejemanja 
plana javnosti omogočiti seznanitev s planom in z okoljskim 
poročilom ter mnenji v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 
30 dni, ter zagotoviti njihovo javno obravnavo.

(2) Če je sodelovanje javnosti v postopku sprejemanja 
plana določeno s katerim od zakonov iz drugega odstavka 
77. člena tega zakona, se za sodelovanje javnosti upoštevajo 
tudi določbe tega člena.

(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati 
mnenja in pripombe na plan in okoljsko poročilo. Podana mne-
nja in pripombe se preučijo ter na primeren način upoštevajo. 
Pripravljavec plana v sodelovanju z ministrstvom v roku 60 dni 
od konca javne razgrnitve pripravi in objavi stališče do pripomb 
na okoljsko poročilo in plan.

(4) Javno naznanilo z navedbo kraja in časa javne razgr-
nitve plana in javne obravnave ter o načinu dajanja mnenj in 
pripomb pripravljavec plana objavi na krajevno običajen način 
in na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

82. člen
(čezmejni vplivi na okolje)

(1) Če bi izvedba plana lahko pomembno vplivala na 
okolje v državi članici, ministrstvo najkasneje hkrati z javnim 
naznanilom iz prejšnjega člena pošlje plan in okoljsko poročilo 
pristojnemu organu te države in ga zaprosi, da se v roku 30 dni 
odloči, ali namerava sodelovati v postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe plana na okolje. V primeru kompleksnih za-
dev in prošnje države članice lahko ministrstvo rok podaljša 
za največ 30 dni. Če država članica ne posreduje odločitve o 
sodelovanju v postopku celovite presoje vplivov izvedbe plana 
na okolje v določenem roku, se šteje, da v postopku ne želi 
sodelovati. Ministrstvo lahko nadaljuje nacionalni postopek, o 
tem pa obvesti državo članico.

(2) Ministrstvo zagotovi prevod plana in okoljskega poroči-
la ter ju pošlje pristojnemu organu države članice in ga zaprosi, 
da se v določenem roku odloči, ali namerava sodelovati v 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, tudi 
če država članica to sama zahteva.

(3) Če država članica obvesti ministrstvo, da namerava 
sodelovati v postopku celovite presoje vplivov plana na okolje, 
se ministrstvo in pristojni organ države članice dogovorita o 
izvedbi javne razgrnitve, tehničnih konzultacijah in roku, ki je 
največ 60 dni, v katerem bo država članica ministrstvu posre-
dovala mnenja in pripombe, ali o drugih oblikah posvetovanja 
o zmanjšanju ali odpravi možnih čezmejnih vplivov plana na 
okolje, če država članica tako zahteva. V primeru kompleksnih 
zadev in prošnje države članice lahko ministrstvo rok iz prej-
šnjega stavka podaljša za največ 30 dni.

(4) Ministrstvo obvesti pripravljavca plana o nameri drža-
ve članice iz prejšnjega odstavka, rok za sodelovanje javnosti 
iz prvega odstavka prejšnjega člena pa se nadomesti z rokom 
iz prejšnjega odstavka, o čemer ministrstvo sprejme poseben 
sklep, ki ga objavi na način iz četrtega odstavka 81. člena tega 
zakona.

(5) Če država članica ne posreduje mnenja in pripomb ali 
se ne udeleži posvetovanja o zmanjšanju ali odpravi možnih 
čezmejnih vplivov plana na okolje v dogovorjenem roku, mi-
nistrstvo nadaljuje postopek in o nadaljevanju obvesti državo 
članico.

(6) Ministrstvo pošlje pripravljavcu plana mnenja in pri-
pombe države članice najkasneje v 15 dneh od njihove pri-
dobitve.

83. člen
(presoja plana države članice)

(1) Če ministrstvo prejme plan in okoljsko poročilo druge 
države članice ter oceni, da lahko izvedba tega plana pomemb-

no vpliva na okolje v Republiki Sloveniji, tej državi v roku, ki ga 
ta določi, sporoči, ali želi sodelovati v postopku presoje vplivov 
plana na okolje.

(2) Če ministrstvo izve za plan iz prejšnjega odstavka, od 
države članice pa ni prejelo plana in okoljskega poročila, mora 
od pristojnega organa te države to zahtevati. Ministrstvo po 
prejemu plana in okoljskega poročila sporoči državi članici, ali 
želi sodelovati v postopku presoje vplivov izvedbe tega plana 
na okolje.

(3) Če se ministrstvo odloči za sodelovanje v postopku 
presoje vplivov izvedbe plana na okolje, ki poteka v državi 
članici, mora o planu in okoljskem poročilu države članice v 
30 dneh pridobiti mnenje ministrstev in organizacij iz drugega 
odstavka 80. člena tega zakona ter zagotoviti sodelovanje jav-
nosti v skladu z določbami prvega, tretjega in četrtega odstavka 
81. člena tega zakona.

(4) Ministrstvo po pridobitvi mnenj ministrstev in organiza-
cij iz prejšnjega odstavka pripravi mnenje o planu države člani-
ce in okoljskem poročilu ter ga skupaj s pripombami javnosti v 
dogovorjenem roku pošlje pristojnemu organu države članice.

(5) Ministrstvo se lahko s pristojnim organom države 
članice dogovori tudi za posvetovanje o zmanjšanju ali odpravi 
možnih škodljivih vplivov izvedbe plana na okolje v Republiki 
Sloveniji in o spremljanju stanja okolja.

84. člen
(potrditev plana)

(1) Pripravljavec plana mora v čim večji meri smiselno 
upoštevati pisna mnenja in pripombe iz drugega odstavka 
79. člena tega zakona, mnenja in pripombe države članice 
iz 82. člena tega zakona, mnenja ministrstev in organizacij 
iz 80. člena tega zakona ter mnenja in pripombe javnosti iz 
81. člena tega zakona, plan in okoljsko poročilo ustrezno spre-
meniti ali dopolniti ter ju poslati ministrstvu. V plan morajo biti 
vključeni omilitveni ukrepi iz okoljskega poročila.

(2) Če ministrstvo presodi, da se je plan bistveno spreme-
nil, pozove ministrstva in organizacije iz 80. člena tega zakona, 
da v 21 dneh pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje s stališča svoje pristojnosti, ministrstvo 
pa v 30 dneh od prejema plana izda odločbo, s katero potrdi 
njegove sprejemljivost, če presodi, da so vplivi izvedbe plana 
na okolje sprejemljivi, ali potrditev zavrne, če presodi, da vplivi 
izvedbe plana na okolje niso sprejemljivi.

(3) Če je z zakoni iz drugega odstavka 77. člena tega za-
kona za plan, ki se sprejeme na njihovi podlagi pred njegovim 
sprejetjem predpisana pridobitev soglasja ministra, se odločba 
iz prejšnjega odstavka, s katero je bilo presojeno, da so vplivi 
izvedbe plana na okolje sprejemljivi, šteje kot soglasje.

(4) Če je pripravljavec plana državni organ, odloči o 
pritožbi zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena Vlada.

(5) Če je pripravljavec plana pristojni organ občine, pritož-
ba proti odločbi iz drugega odstavka ni dovoljena, mogoče pa 
je začeti upravni spor.

85. člen
(obvestilo o sprejetem planu)

(1) Pripravljavec plana mora o njegovem sprejemu obve-
stiti pristojna ministrstva in organizacije iz drugega odstavka 
79. člena tega zakona, na način iz četrtega odstavka 81. člena 
tega zakona pa tudi javnost.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan;
2. upoštevanje mnenj in pripomb iz postopka celovite 

presoje vplivov izvedbe plana na okolje;
3. razloge za sprejete odločitve glede na možne alterna-

tive in
4. opis načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju 

plana.
(3) Ministrstvo o sprejemu plana obvesti državo članico iz 

82. člena tega zakona.
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86. člen
(spremljanje izvajanja plana)

Če ministrstvo na podlagi spremljanja stanja okolja iz 
146. člena tega zakona ali na drug način, predviden v okolj-
skem poročilu, ugotovi, da je zaradi izvajanja plana prišlo do 
nepredvidenih škodljivih vplivov na okolje, mora o tem obvestiti 
pripravljavca plana in v skladu s svojimi pristojnostmi zagotoviti 
njihovo zmanjšanje ali odpravo.

87. člen
(kakovost okoljskega poročila)

(1) Ministrstvo spodbuja zagotavljanje kakovosti okoljskih 
poročil iz 78. člena tega zakona zlasti tako, da:

1. objavlja katalog strokovnih znanj, priporočil in smernic 
za izdelavo poročil na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave;

2. najmanj enkrat na dve leti organizira usposabljanje za 
izdelovalce okoljskih poročil iz prvega odstavka tega člena ter 
ministrstva in organizacije iz drugega odstavka 80. člena tega 
zakona ter

3. izvaja druge naloge.
(2) Ministrstvo skladno s 154. členom tega zakona na 

osrednjem spletnem mestu državne uprave vodi evidenco 
oseb, ki so izdale okoljska poročila iz prvega odstavka tega 
člena.

(3) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave objavi kopijo pravnomočne odločitve iz 84. člena tega 
zakona.

IV. POSEGI V OKOLJE

1. Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje

88. člen
(presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno soglasje)

(1) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno 
vpliva na okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na 
okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje ministrstva.

(2) Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno 
vpliva na okolje in vključuje gradnjo, za katero je treba pridobiti 
gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi, je treba v okviru 
izdaje integralnega gradbenega dovoljenja izvesti presojo vpli-
vov na okolje in presojo sprejemljivosti posega na varovana ob-
močja, v kolikor gre hkrati tudi za poseg na varovana območja.

89. člen
(presoja vplivov na okolje)

(1) V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovijo in 
ocenijo dolgoročni, kratkoročni, posredni ali neposredni vplivi 
nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, zrak, 
biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in kraji-
no, pa tudi na človekovo nepremično premoženje in kulturno 
dediščino, ter njihova medsebojna razmerja.

(2) Za določene vrste posegov v okolje je zaradi njihove 
velikosti, obsega, lokacije ali drugih značilnosti, ki lahko vplivajo 
na okolje, presoja vplivov na okolje obvezna.

(3) Za določene vrste posegov v okolje, pri katerih se za-
radi značilnosti nameravanega posega ali njegove lokacije lah-
ko pričakujejo pomembni škodljivi vplivi na okolje, ministrstvo 
izvede predhodni postopek iz 90. člena tega zakona, v katerem 
ugotovi, ali je presoja vplivov obvezna tudi za te posege.

(4) Vlada predpiše vrste posegov iz drugega in tretjega 
odstavka tega člena.

(5) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za projekte ali 
dele projektov, ki so namenjeni izključno obrambi, ter za projek-
te, katerih edini namen je odziv na naravne in druge nesreče 
iz predpisa o naravnih in drugih nesrečah, kadar bi imela taka 
uporaba škodljiv učinek na te namene. Odločitev o tem sprejme 
Vlada na predlog ministrstva, pristojnega za obrambo.

90. člen
(predhodni postopek)

(1) Nosilec nameravanega posega v okolje iz tretjega od-
stavka prejšnjega člena mora od ministrstva z vlogo zahtevati, 
da ugotovi, ali je za nameravani poseg v okolje, predpisan s 
predpisom iz četrtega odstavka prejšnjega člena, treba izvesti 
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje 
ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki ureja 
graditev. Ministrstvo lahko začne postopek predhodne presoje 
tudi po uradni dolžnosti, če izve ali je obveščeno o nameravani 
izvedbi posega v okolje ali spremembe posega v okolje, vloga 
za začetek predhodnega postopka ali vloga za pridobitev oko-
ljevarstvenega soglasja ali integralnega gradbenega dovoljenja 
pa ni bila vložena.

(2) Nosilec nameravanega posega v okolje mora vlogi iz 
prejšnjega odstavka priložiti opis tega posega, okolja ali delov 
okolja, za katere obstoja verjetnost, da bo poseg nanje vplival, 
in opis možnih pomembnih škodljivih vplivov nameravanega 
posega na okolje ali dele okolja. Vloga iz prejšnjega odstavka 
lahko vsebuje opis ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali pre-
prečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje.

(3) Ministrstvo lahko nosilca nameravanega posega v 
okolje pozove, da vlogo iz prvega odstavka tega člena dopol-
ni, pri čemer mora navesti razloge za zahtevane dopolnitve. 
Nosilec nameravanega posega je dolžan v določenem roku, 
ki se lahko na njegovo zahtevo podaljša, pripraviti dopolnitev. 
Če nosilec nameravanega posega vloge iz prejšnjega stavka 
ne dopolni, se šteje, da je od nameravanega posega odstopil, 
ministrstvo pa postopek ustavi. Če nosilec nameravanega po-
sega kljub ustavitvi postopka iz prejšnjega stavka namerava 
izvesti poseg, mora ponovno vložiti vlogo iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Pri ugotovitvi iz prvega odstavka tega člena ministrstvo 
upošteva merila, ki se nanašajo na značilnosti nameravanega 
posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov 
posega na okolje, ter, kjer je to ustrezno, rezultate morebitnih 
že izvedenih presoj v skladu s tem zakonom in s predpisi, ki 
urejajo ohranjanje narave, varstvo voda, varstvo kulturne dedi-
ščine, varstvo gozdov in sevalno varnost.

(5) Ministrstvo odloči, da je presoja vplivov na okolje 
potrebna, če ugotovi, da bi nameravani poseg lahko imel po-
membne škodljive vplive na okolje.

(6) Vlada podrobneje predpiše, kaj se šteje za pomembne 
škodljive vplive na okolje. Ne glede na prejšnji stavek se za 
presojo sprejemljivosti in določitev pomembnih škodljivih vpli-
vov na varovana območja uporablja metodologija za presojo 
sprejemljivosti, določena s predpisi o ohranjanju narave.

(7) Ministrstvo zagotovi javnosti vpogled v vlogo za pred-
hodni postopek za nameravane posege iz tretjega odstavka 
89. člena tega zakona tako, da jo skupaj z javnim naznanilom 
objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave ter zain-
teresirani javnosti zagotovi pravico do sodelovanja z dajanjem 
mnenj in pripomb v 30 dneh od dneva objave. V tem postopku 
imata nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena tega 
zakona in civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 3. člena 
tega zakona položaj stranskega udeleženca, če sta vložili 
zahtevo za vstop v postopek v 30 dneh od dneva objave iz 
prejšnjega stavka, pri čemer mora biti sestavni del zahteve za 
vstop v postopek tudi podatek o varnem elektronskem predalu, 
na katerega jima bo ministrstvo vročalo dokumente. V primeru 
iz prejšnjega stavka se šteje, da je bila vročitev dokumentov 
opravljena v treh delovnih dneh po oddaji dokumentov v varni 
elektronski predal iz prejšnjega stavka. Če je zahteva za vstop 
v postopek za izdajo odločbe iz osmega odstavka tega člena 
vložena zunaj roka, se s sklepom zavrže.

(8) Ministrstvo o ugotovitvi iz prvega odstavka tega člena 
izda odločbo v dveh mesecih po prejemu popolne vloge. V 
odločbi ugotovi, ali ima poseg v okolje verjetno pomembne 
škodljive vplive na okolje in je za nameravani poseg treba 
izvesti presojo vplivov na okolje, in glede tega navede glavne 
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razloge za odločitev. Če ugotovi, da presoja vplivov na okolje 
ni potrebna, v odločbi navede, da je nameravani poseg spre-
jemljiv ob upoštevanju ukrepov, predvidenih za zmanjšanje ali 
preprečevanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje, če so 
ti sestavni del vloge nosilca nameravanega posega, pri čemer 
izpostavi glavne razloge za odločitev ter morebitne značilnosti 
projekta in ukrepe, predvidene za zmanjšanje ali preprečevanje 
pomembnih škodljivih vplivov na okolje. V primeru iz prejšnjega 
stavka lahko nosilec nameravanega posega prične z izvedbo 
nameravanega posega takoj po izdaji odločbe iz prvega stavka 
tega odstavka. Ministrstvo v primeru, da je nameravani poseg 
v očitnem nasprotju s predpisi, vlogo zavrne in utemelji razloge 
za tako odločitev. Vsebino odločbe podrobneje določa predpis 
iz dvanajstega odstavka 100. člena tega zakona. Ministrstvo 
pošlje odločbo pristojni inšpekciji in občini, na območju katere 
se nahaja nameravani poseg.

(9) Ministrstvo v primeru, da nosilec nameravanega pose-
ga vloži vlogo za izvedbo predhodnega postopka za namerava-
ni poseg, ki ni poseg iz predpisa iz četrtega odstavka 89. člena 
tega zakona, vlogo s sklepom zavrže in utemelji razloge za 
tako odločitev. Za vlogo iz prejšnjega stavka se ne uporabljajo 
določbe iz sedmega odstavka tega člena.

(10) Odločba se objavi na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave. Odločba mora biti javno objavljena vsaj pet let.

(11) Zoper odločbo iz osmega odstavka tega člena ni pri-
tožbe, dopusten pa je upravni spor. Vložitev tožbe iz prejšnjega 
stavka ne zadrži izvršitve odločbe iz osmega odstavka tega 
člena, o tožbi pa mora sodišče odločiti prednostno. Za zagota-
vljanje dostopa do pravnega varstva zainteresirani javnosti se 
smiselno uporabljajo določbe iz 103. člena tega zakona.

(12) Če je po začetku izvedbe posega ali po njegovi iz-
vedbi s pravnomočno sodbo ugotovljeno, da bi moral nosilec 
nameravanega posega za njegovo izvedbo pridobiti okoljevar-
stveno soglasje, mora nosilec posega vložiti vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja v skladu z 92. členom tega zakona 
ali vlogo za pridobitev integralnega gradbenega dovoljenja v 
skladu z zakonom, ki ureja graditev, če gradnje še ni izvedel. 
Ministrstvo mu v upravni odločbi, izdani na podlagi vloge iz prej-
šnjega stavka, naloži izvedbo ukrepov, s katerimi se preprečijo, 
zmanjšajo ali odstranijo vplivi posega na okolje ali, če ugotovi, 
da je poseg kljub tem in izravnalnim ukrepom, nesprejemljiv, 
zavrne izdajo okoljevarstvenega soglasja in nosilcu naloži od-
pravo posledic posega.

(13) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena 
ministrstvo začne s postopkom presoje vplivov na okolje, če 
nosilec posega iz tretjega odstavka prejšnjega člena vloži vlogo 
za izdajo okoljevarstvenega soglasja v skladu s 92. členom 
tega zakona ter ministrstvo v skladu s četrtim odstavkom tega 
člena ugotovi, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo 
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje.

(14) Odločba iz osmega odstavka tega člena preneha ve-
ljati, če se poseg, za katerega je bila izdana, ne začne izvajati 
v petih letih po njegovi pravnomočnosti. Če je za poseg treba 
pridobiti gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov, 
odločba iz osmega odstavka tega člena preneha veljati, če 
vloga za izdajo integralnega gradbenega dovoljenja ni vložena 
v petih letih po njegovi pravnomočnosti.

(15) Vlada predpiše vrsto in obseg podatkov iz drugega 
odstavka tega člena, ki jih mora nosilec nameravanega posega 
v okolje predložiti ministrstvu v vlogi iz prvega odstavka tega 
člena, ter podrobnejša merila iz četrtega odstavka tega člena.

(16) Nosilec nameravanega posega mora začetek izved-
be posega, za katerega je bila izdana odločba iz predhodnega 
postopka, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, prijaviti 
pristojni okoljski inšpekciji najkasneje osem dni pred začetkom 
izvedbe posega.

(17) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega udele-
ženca v predhodni postopek podaljša rok iz osmega odstavka 
tega člena za odločitev iz istega odstavka tega člena za največ 
en mesec.

91. člen
(predhodna informacija)

(1) Nosilec nameravanega posega iz 88. člena tega zako-
na, ki mora pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomemb-
no vpliva na okolje, pridobiti okoljevarstveno soglasje ministr-
stva ali integralno gradbeno dovoljenje v skladu z zakonom, ki 
ureja graditev, lahko pred začetkom postopka presoje vplivov 
na okolje od ministrstva zahteva informacijo o obsegu in vsebini 
poročila o vplivih nameravanega posega na okolje.

(2) Nosilec nameravanega posega iz prejšnjega odstavka 
mora za pridobitev informacije predložiti idejno zasnovo za 
pridobitev projektnih in drugih pogojev nameravanega posega 
po predpisih o graditvi objektov, če gre za gradnjo, ali podatke 
o njegovi namembnosti in bistvenih značilnostih, če ne gre za 
gradnjo. Nosilec nameravanega posega iz prejšnjega odstavka 
lahko za pridobitev informacije zahteva tudi ustno predstavitev 
idejne zasnove nameravanega posega ali njegovih bistvenih 
značilnostih ministrstvu. Ministrstvo v primeru iz prejšnjega 
stavka omogoči ustno predstavitev najkasneje v roku 15 dni 
od prejema zahteve.

(3) Ministrstvo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka 
pošlje ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na 
nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve varstva 
okolja, naravo ali varstvo ali rabo naravnih dobrin, za varstvo 
kulturne dediščine, varstvo krajine ali varstvo zdravja ljudi, da 
se izrečejo o tem, katere podatke naj vsebuje poročilo iz prve-
ga odstavka tega člena, da bodo lahko dale mnenje o vplivih 
nameravanega posega na okolje s stališča svoje pristojnosti.

(4) Ministrstva in organizacije iz prejšnjega odstavka se 
v 15 dneh izrečejo o podatkih, sicer se šteje, da predlogov za 
dodatne podatke, ki naj jih vsebuje poročilo o vplivih na okolje, 
nimajo.

(5) Ministrstvo ob upoštevanju predlogov ministrstev in or-
ganizacij iz tretjega odstavka tega člena pripravi pisno informa-
cijo iz prvega odstavka tega člena, ki vključuje vse informacije, 
ki jih je za pripravo poročila smiselno zahtevati, ter jo posreduje 
nosilcu nameravanega posega v 30 dneh od prejema njegove 
zahteve, če gre za napravo iz 126. člena tega zakona ali za 
drug poseg, in v 60 dneh, če gre za napravo iz 110. člena tega 
zakona ali obrat iz 131. člena tega zakona.

(6) Ne glede na informacijo iz prejšnjega odstavka lahko 
ministrstvo v postopku presoje vplivov na okolje od nosilca 
nameravanega posega zahteva dodatne podatke o namera-
vanem posegu in njegovih vplivih na okolje.

92. člen
(vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja)

(1) Nosilec nameravanega posega iz 88. člena tega za-
kona mora ministrstvo za izdajo okoljevarstvenega soglasja 
zaprositi z vlogo ter priložiti projekt nameravanega posega iz 
93. člena tega zakona in poročilo o vplivih na okolje iz 94. člena 
tega zakona.

(2) Če gre za nameravani poseg na varovanem območju 
po predpisih o ohranjanju narave ali bi na to območje lahko vpli-
val, mora nosilec nameravanega posega k vlogi iz prejšnjega 
odstavka priložiti tudi dodatek za presojo sprejemljivosti, pripra-
vljen v skladu s predpisi, ki urejajo presojo sprejemljivosti vpli-
vov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.

93. člen
(projekt nameravanega posega v okolje)

(1) Nosilec nameravanega posega mora za presojo vpli-
vov na okolje zagotoviti projekt nameravanega posega v okolje 
(v nadaljnjem besedilu: projekt).

(2) Če je za izvedbo nameravanega posega iz prejšnjega 
odstavka potrebna gradnja po predpisih o graditvi objektov, se 
kot projekt iz prejšnjega odstavka šteje projektna dokumenta-
cija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja, izdelana 
skladno s predpisi, ki urejajo graditev.
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(3) Če za izvedbo nameravanega posega iz prvega od-
stavka tega člena ni potrebna gradnja po predpisih o graditvi 
objektov, se kot projekt iz prvega odstavka tega člena šteje 
projekt za izvedbo posega v okolje, izdelan skladno s predpisi, 
ki urejajo posamezno vrsto posegov v okolje.

(4) Če je za izvedbo nameravanega posega iz prvega 
odstavka tega člena potrebna izvedba investicijskih vzdrže-
valnih del ali vzdrževalnih del v javno korist, se kot projekt iz 
prvega odstavka tega člena šteje projekt za izvedbo posega v 
okolje, izdelan skladno s predpisi, ki urejajo posamezno vrsto 
investicijskih vzdrževalnih del in vzdrževalnih del v javno korist.

(5) Če nameravani poseg iz prvega odstavka tega člena 
ni poseg iz drugega, tretjega ali četrtega odstavka tega člena, 
projekt iz prvega odstavka tega člena vsebuje:

1. podatke o nosilcu nameravanega posega in lokaciji 
posega;

2. opis posega, vključno z opisom sprememb, če gre za 
spremembo obstoječega posega;

3. opredelitev vrste in količine emisij in odpadkov, ki bodo 
nastali zaradi posega;

4. grafični ali shematski prikaz tehnoloških enot ali drugih 
sestavin posega;

5. grafični ali shematski prikaz virov emisij;
6. procesna shema ali okvirni terminski prikaz posame-

znih del za izvedbo posega, če poseg ne vključuje tehnoloških 
postopkov.

94. člen
(poročilo o vplivih na okolje)

(1) Presoja vplivov na okolje se izvede na podlagi poročila 
o vplivih nameravanega posega na okolje (v nadaljnjem bese-
dilu: poročilo o vplivih na okolje).

(2) Poročilo o vplivih na okolje mora vsebovati zlasti:
1. opis obstoječega stanja okolja, vključno z obstoječimi 

obremenitvami;
2. opis nameravanega posega, vključno s podatki o nje-

govem namenu, kraju in velikosti;
3. opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje 

in, če je to mogoče, odpravo ali izravnavo pomembnejših ško-
dljivih vplivov na okolje;

4. podatke, potrebne za ugotovitev in oceno glavnih vpli-
vov nameravanega posega na okolje, ugotovitev ali oceno 
glavnih vplivov nameravanega posega na okolje in njihovo 
ovrednotenje;

5. pregled najpomembnejših alternativ, ki jih je nosilec 
posega proučil, z navedbo razlogov za izbrano rešitev, zlasti 
glede vplivov na okolje;

6. po potrebi določitev predloga monitoringa, ki je prilago-
jen naravi, lokaciji in velikosti projekta ter pomenu njegovega 
vpliva na okolje, in

7. poljudni povzetek poročila, razumljiv javnosti.
(3) Pri pripravi poročila iz prejšnjega odstavka se pra-

viloma uporabljajo dostopni podatki in najboljša razpoložljiva 
znanja. Poročilo o vplivih na okolje mora temeljiti na predhodni 
informaciji iz 91. člena tega zakona, če je bila ta izdana.

(4) Ministrstva in drugi pristojni organi in organizacije 
morajo nosilcu nameravanega posega zagotoviti dostop do 
podatkov, potrebnih za izdelavo poročila o vplivih na okolje, če 
z njimi razpolagajo.

(5) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino poročila iz prve-
ga odstavka tega člena in način njegove priprave.

(6) Če gre za nameravani poseg na varovanem območju 
po predpisih o ohranjanju narave ali bi na to območje lahko vpli-
val, se pri pripravi poročila uporabljajo tudi določbe predpisa, ki 
ureja presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov 
v naravo na varovana območja.

95. člen
(kakovost poročila o vplivih na okolje)

(1) Ministrstvo spodbuja zagotavljanje kakovosti poročil o 
vplivih na okolje iz prejšnjega člena zlasti tako, da:

1. objavlja katalog strokovnih znanj, priporočil in smernic 
za izdelavo poročil na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave;

2. najmanj enkrat na dve leti organizira usposabljanje za 
izdelovalce poročil iz prvega odstavka tega člena in ministrstva 
ter organizacije iz prvega odstavka 96. člena tega zakona in

3. izvaja druge naloge.
(2) Ministrstvo skladno s 154. členom tega zakona na 

osrednjem spletnem mestu državne uprave vodi evidenco 
oseb, ki so izdelale poročila iz drugega odstavka prejšnjega 
člena.

96. člen
(mnenje občin, ministrstev in drugih organizacij  
o poročilu o vplivih na okolje in sprejemljivosti  

vplivov izvedbe posega v okolje)
(1) Ministrstvo najkasneje v petih delovnih dneh po preje-

mu vloge iz 92. člena tega zakona preveri formalno popolnost 
vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja. Ministrstvo mora 
najkasneje v treh delovnih dneh po ugotovitvi, da je vloga iz 
92. člena tega zakona formalno popolna, vlogo poslati občini, 
na območju katere bo izveden nameravani poseg, da se opre-
deli glede skladnosti z občinskimi prostorskimi izvedbenimi akti, 
ter ministrstvom in organizacijam iz tretjega odstavka 91. člena 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu: mnenjedajalci), ter jih 
pozove, naj se v 21 dneh od prejema poziva opredelijo, ali je:

1. nameravani poseg v okolje v delu, ki se nanaša na 
pristojnost mnenjedajalca, sprejemljiv;

2. nameravani poseg v okolje sprejemljiv z vidika njihove 
pristojnosti pod pogojem, da nosilec posega projekt iz 93. člena 
tega zakona ali poročilo o vplivih na okolje iz 94. člena tega 
zakona dopolni z dodatnimi ukrepi za preprečitev in odpravo 
ali zmanjšanje ali izravnavo pomembnejših škodljivih vplivov na 
okolje ali z dodatnimi ali podrobnejšimi informacijami;

3. nameravani poseg v okolje z vidika njihove pristojnosti 
ni sprejemljiv.

(2) Mnenje mora jasno izražati stališča mnenjedajalca ter 
mora biti strokovno in pravno utemeljeno in obrazloženo.

(3) Če mnenje ni bilo izdano v roku iz prvega odstav-
ka tega člena, ministrstvo pozove mnenjedajalca, naj mnenje 
predloži v roku osmih dni. Če mnenjedajalec tudi v tem roku 
mnenja ne izda, ministrstvo odloči s pomočjo mnenja pristoj-
nega organa za nadzor nad mnenjedajalcem ali s pomočjo 
izvedenca ustrezne stroke. Stroške izvedenca v celoti krije 
mnenjedajalec.

(4) V primeru nejasnih, nepopolnih mnenj, mnenj, ki so v 
očitnem neskladju s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenja, 
ali mnenj, ki nimajo ustrezne pravne podlage, ministrstvo zah-
teva dopolnitev takih mnenj v roku osmih dni. Ob neuspešni do-
polnitvi mnenj ministrstvo odloči po naslednjem vrstnem redu:

1. s pomočjo mnenja pristojnega organa za nadzor nad 
mnenjedajalcem;

2. s pomočjo izvedenca, pri čemer stroške izvedenca v 
celoti krije mnenjedajalec;

3. odloči brez mnenja samo.
(5) Če iz mnenja mnenjedajalca izhaja, da je poseg spre-

jemljiv, projekt in poročilo o vplivih na okolje v delu, ki se 
nanaša na pristojnost mnenjedajalca, pa vsebinsko ustrezna, 
ministrstvo takoj po prejemu mnenj ali po poteku roka iz tretjega 
in četrtega odstavka tega člena preuči ustreznost projekta in 
poročila o vplivih na okolje. Če tudi samo ugotovi, da je poseg 
sprejemljiv, projekt in poročilo o vplivih na okolje pa ustrezna, 
pripravi osnutek okoljevarstvenega soglasja in nadaljuje posto-
pek v skladu s 97. členom tega zakona.

(6) Če iz mnenja mnenjedajalca izhaja, da je treba projekt 
ali poročilo o vplivih na okolje dopolniti z dodatnimi ukrepi za 
preprečitev, zmanjšanje ali odpravo ali izravnavo pomembnej-
ših škodljivih vplivov na okolje ali z dodatnimi ali podrobnejšimi 
informacijami, ali če to samo ugotovi, ministrstvo pozove nosil-
ca nameravanega posega, da se do teh zahtev opredeli.
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(7) Če je mnenjedajalec hkrati tudi nosilec nameravanega 
posega v okolje ali če mnenja zahtevajo med seboj nasprotu-
jočo si dopolnitev, ministrstvo o ustrezni vsebinski dopolnitvi 
odloči po naslednjem vrstnem redu:

1. s pomočjo mnenja pristojnega organa za nadzor nad 
mnenjedajalcem;

2. s pomočjo izvedenca;
3. o pomembnem vprašanju izvede ustno obravnavo;
4. odloči samo.
(8) V primeru iz četrtega in sedmega odstavka tega čle-

na je treba glede skladnosti s predpisi o ohranjanju narave 
za presojo sprejemljivosti uporabiti metodologijo za presojo 
sprejemljivosti, določeno v predpisih o ohranjanju narave, ter 
se prepričati, da nameravani poseg ne bo škodljivo vplival na 
varstvene cilje varovanih območij, njihovo celovitost in pove-
zanost.

(9) Ministrstvo na podlagi opredelitev nosilca namerava-
nega posega iz šestega odstavka tega člena:

1. upošteva pravno in strokovno utemeljene opredelitve 
nosilca nameravanega posega glede zahtev iz šestega od-
stavka tega člena ter ustrezno spremeni zahtevo za dopolnitev 
projekta ali poročila o vplivih na okolje, ali od nosilca namera-
vanega posega ne zahteva dopolnitve projekta ali poročila o 
vplivih na okolje, ali

2. ne upošteva pravno in strokovno neutemeljene opre-
delitve nosilca nameravanega posega glede zahtev iz šestega 
odstavka tega člena ter od nosilca nameravanega posega zah-
teva dopolnitev projekta ali poročila o vplivih na okolje v skladu 
z zahtevami iz mnenj mnenjedajalcev ali lastnimi zahtevami.

(10) Ministrstvo v skladu:
1. s 1. točko prejšnjega odstavka in po potrebi dopolnje-

nega projekta ali poročila o vplivih na okolje pripravi osnutek 
okoljevarstvenega soglasja ter nadaljuje postopek v skladu s 
97. členom tega zakona;

2. z 2. točko prejšnjega odstavka pozove nosilca namera-
vanega posega, da projekt in poročilo o vplivih na okolje dopol-
ni skladno z zahtevami mnenjedajalca ali lastnimi zahtevami.

(11) Po prejemu ustrezno dopolnjenega projekta in poro-
čila o vplivih na okolje skladno z 2. točko prejšnjega odstavka 
ministrstvo pripravi osnutek okoljevarstvenega soglasja ter na-
daljuje postopek v skladu s 97. členom tega zakona.

(12) Če iz mnenja mnenjedajalca izhaja, da namerava-
ni poseg v okolje z vidika njegove pristojnosti ni sprejemljiv, 
ministrstvo pozove nosilca nameravanega posega, naj se do 
takega mnenja opredeli. Ministrstvo na podlagi opredelitev 
nosilca nameravanega posega:

1. ne upošteva mnenja mnenjedajalca, če iz pravno in 
strokovno utemeljenih opredelitev nosilca nameravanega po-
sega in predpisov, ki so podlaga za izdajo mnenja, izhaja, da 
mnenje mnenjedajalca nima ustrezne pravne podlage ali je v 
očitnem neskladju s predpisi, ki so podlaga za izdajo mnenja, 
ali

2. zavrne pravno in strokovno neutemeljene opredelitve 
nosilca nameravanega posega in pri odločanju o izdaji okolje-
varstvenega soglasja upošteva mnenje mnenjedajalca.

(13) Ministrstvo v skladu s 1. točko prejšnjega odstavka in 
po potrebi dopolnjenega projekta ali poročila o vplivih na okolje, 
če ju nosilec nameravanega posega v okviru priprave opredeli-
tev sam dopolni, pripravi osnutek okoljevarstvenega soglasja in 
nadaljuje postopek v skladu s 97. členom tega zakona.

(14) Ministrstvo v skladu z 2. točko dvanajstega odstavka 
tega člena in po potrebi dopolnjenega projekta ali poročila o 
vplivih na okolje, če ju nosilec nameravanega posega v okviru 
priprave opredelitev sam ustrezno dopolni, tako da je namera-
vani poseg sprejemljiv, poročilo o vplivih na okolje in projekt pa 
ustrezna, pripravi osnutek okoljevarstvenega soglasja in nada-
ljuje postopek v skladu s 97. členom tega zakona ali pa zavrne 
izdajo okoljevarstvenega soglasja, če niso izpolnjeni pogoji za 
njegovo izdajo iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona.

(15) Če ministrstvo po pridobitvi mnenja pristojnega mne-
njedajalca za varstvo narave ugotovi, da bi izvedba namerava-

nega posega na varovana območja povzročila bistvene ali uni-
čujoče vplive, o ugotovitvi pisno obvesti nosilca nameravanega 
posega. Ta lahko najkasneje v 90 dneh po vročitvi obvestila 
predlaga uvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad jav-
no koristjo ohranjanja narave (v nadaljnjem besedilu: prevlada 
javne koristi) po predpisih o ohranjanju narave.

(16) Če je predlog za prevlado javne koristi podan med 
postopkom izdaje okoljevarstvenega soglasja, ministrstvo pre-
kine postopek do rešitve predhodnega vprašanja prevlade 
javne koristi.

(17) Ministrstvo nosilca nameravanega posega sproti ob-
vešča o vseh procesnih dejanjih v zvezi z njegovo vlogo.

97. člen
(obveščanje javnosti in pravica zainteresirane javnosti  

do sodelovanja)
(1) Ministrstvo po tem, ko ugotovi, da je poseg sprejemljiv 

z vidika pristojnosti mnenjedajalcev in ministrstva, projekt iz 
93. člena tega zakona in poročilo o vplivih na okolje iz 94. člena 
tega zakona pa ustrezna, obvesti javnost o začetem postopku 
presoje vplivov nameravanega posega v okolje.

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen 
način in z objavo na osrednjem spletnem mestu državne upra-
ve obvesti javnost zlasti o:

1. dejstvu, da je za nameravani poseg v okolje potrebna 
presoja vplivov na okolje;

2. vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja za namera-
vani poseg v okolje;

3. organu, ki bo izdal okoljevarstveno soglasje, posredo-
val zahtevane podatke o nameravanem posegu v okolje ter 
sprejemal mnenja in pripombe;

4. kraju, kjer bo mogoč vpogled javnosti v vlogo za pri-
dobitev okoljevarstvenega soglasja, projekt iz 93. člena tega 
zakona, poročilo o vplivih na okolje iz 94. člena tega zakona, 
mnenja iz prvega odstavka 96. člena tega zakona in osnutek 
okoljevarstvenega soglasja;

5. možnosti in načinu dajanja mnenj, predlogov in pripomb 
zainteresirane javnosti;

6. možnosti pridobitve statusa stranskega udeleženca v 
postopku presoje vplivov na okolje;

7. času trajanja javne razgrnitve, ki ne sme biti krajši od 
30 dni.

(3) Zainteresirana javnost ima v času trajanja javne raz-
grnitve pravico do sodelovanja v tem postopku. Pravica iz 
prejšnjega stavka vključuje pravico dajati mnenja, predloge in 
pripombe v zvezi z nameravanim posegom, in sicer glede ugo-
tavljanja dejanskega stanja, upoštevanja pravil upravnega po-
stopka in glede upoštevanja materialnih predpisov, vključno s 
predlogi ukrepov za preprečevanje in odpravo ali zmanjševanje 
pomembnih škodljivih vplivov na okolje ali za njihovo izravnavo.

(4) Po prejemu mnenj, predlogov in pripomb iz prejšnjega 
odstavka ministrstvo o teh mnenjih, pripombah in predlogih 
seznani nosilca nameravanega posega ter izvede javno obrav-
navo, na katero povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru 
javne razgrnitve posredovala mnenja, pripombe in predloge, in 
nosilca nameravanega posega. Ministrstvo povabi zainteresi-
rano javnost na javno obravnavo z javnim naznanilom na kra-
jevno običajen način in z objavo na osrednjem spletnem mestu 
državne uprave najmanj 15 dni pred izvedbo javne obravnave, 
pri čemer mora zainteresirana javnost, ki se namerava javne 
obravnave udeležiti, ministrstvu najkasneje osem dni pred iz-
vedbo javne obravnave potrditi svojo udeležbo. Ne glede na 
prejšnji stavek ministrstvo povabi zainteresirano javnost, ki ima 
položaj stranskega udeleženca, z vročitvijo vabila, pri čemer se 
za vročitev vabila nevladnim organizacijam iz prvega odstav-
ka 237. člena tega zakona in civilni iniciativi iz druge alineje 
18.2. točke 3. člena tega zakona uporablja določba iz četrtega 
odstavka 102. člena tega zakona.

(5) Na javni obravnavi iz prejšnjega odstavka zainteresira-
na javnost mnenja, predloge in pripombe, ki jih je posredovala 
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v okviru javne razgrnitve iz tretjega odstavka tega člena, pred-
stavi in jih utemelji, nosilec nameravanega posega pa se lahko 
do njih opredeli. Ministrstvo lahko izvede javno obravnavo iz 
prejšnjega odstavka z osebno udeležbo ali preko spleta na 
daljavo. Javna obravnava se v celoti snema, zvočni posnetek 
pa se priloži k zapisniku.

(6) Na podlagi izvedene javne obravnave iz prejšnjega 
odstavka ministrstvo pozove nosilca nameravanega posega, 
da se do mnenj, predlogov in pripomb zainteresirane javnosti 
pisno opredeli ter po potrebi dopolni poročilo o vplivih na okolje 
s predlaganimi ukrepi za preprečevanje in odpravo ali zmanj-
ševanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ali za njihovo 
izravnavo, ki jih je podala zainteresirana javnost.

98. člen
(čezmejni vplivi na okolje)

(1) Če bi nameravani poseg lahko pomembno vplival na 
okolje v državi članici, ministrstvo najkasneje hkrati z javnim 
naznanilom iz prejšnjega člena pošlje pristojnemu organu te 
države obvestilo, ki vsebuje:

1. opis nameravanega posega in razpoložljive podatke o 
njegovih možnih čezmejnih vplivih na okolje;

2. vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, projekt 
iz 93. člena tega zakona, poročilo o vplivih na okolje iz 94. čle-
na tega zakona, mnenja iz prvega odstavka 96. člena tega 
zakona in osnutek okoljevarstvenega soglasja ter

3. podatek o roku, v katerem naj država članica obvesti 
ministrstvo, ali želi sodelovati v postopku presoje nameravane-
ga posega v okolje, pri čemer ta rok ne sme biti daljši od 30 dni.

(2) Rok iz 3. točke prejšnjega odstavka se lahko na pro-
šnjo države članice podaljša za največ 30 dni.

(3) Ministrstvo pošlje obvestilo iz prvega odstavka tega 
člena pristojnemu organu države članice tudi, če država članica 
to sama zahteva.

(4) Če država članica obvesti ministrstvo, da želi sode-
lovati v postopku presoje vplivov na okolje, se ministrstvo s 
pristojnim organom te države dogovori o razumnem roku in 
načinu posvetovanja o zmanjšanju ali odpravi možnih škodljivih 
čezmejnih vplivov na okolje in spremljanju stanja ter mu pošlje 
vse potrebne podatke, če niso bili že posredovani v skladu 
s prvim odstavkom tega člena. Če ni dogovorjen drug način 
posvetovanja, ministrstvo državo članico pozove, da posre-
duje mnenje o nameravanem posegu v roku 45 dni. Rok iz 
prejšnjega stavka se lahko na prošnjo države članice podaljša 
za največ 30 dni.

(5) Rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje v rok za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja.

(6) Pred posredovanjem gradiva državi članici nosilec 
nameravanega posega zagotovi prevod v uradni jezik države 
članice. Šteje se, da je vloga za čezmejni postopek popolna, 
ko je zagotovljen prevod gradiva.

99. člen
(presoja posega v državi članici)

(1) Če ministrstvo prejme od države članice obvestilo o 
nameravanem posegu v okolje na njenem ozemlju in oceni, da 
ta poseg lahko pomembno vpliva na okolje v Republiki Slove-
niji, tej državi v roku, ki ga ta določi, sporoči, ali želi sodelovati 
v postopku presoje vplivov tega posega na okolje.

(2) Če ministrstvo izve za nameravani poseg v okolje iz 
prejšnjega odstavka, pa o njem od države članice ni prejelo 
obvestila, mora od pristojnega organa te države to zahtevati. 
Ministrstvo po prejemu obvestila državi članici sporoči, ali želi 
sodelovati v postopku presoje vplivov tega posega na okolje.

(3) Če se ministrstvo odloči za sodelovanje v postopku 
presoje vplivov na okolje v državi članici, mora o dokumen-
taciji in podatkih v zvezi z nameravanim posegom, ki jih je 
pridobilo od države članice, pridobiti mnenja ministrstev in 
drugih organizacij iz tretjega odstavka 91. člena tega zakona 
ter zagotoviti sodelovanje zainteresirane javnosti v skladu z do-

ločbami 97. člena tega zakona. Podatke v zvezi z nameravanim 
posegom ministrstvo v desetih dneh od prejema dokumentacije 
posreduje ministrstvom in drugim organizacijam ter jih javno 
objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave. Rok za 
pripravo mnenj ministrstev in organizacij je 30 dni od prejema 
poziva za pripravo mnenja, ministrstvo pa na podlagi prejetih 
mnenj v 14 dneh oblikuje mnenje ministrstva in ga posreduje 
državi članici.

(4) Ministrstvo po pridobitvi mnenj ministrstev in organi-
zacij iz prejšnjega odstavka pripravi mnenje o nameravanem 
posegu in ga skupaj s pripombami zainteresirane javnosti v 
dogovorjenem roku pošlje pristojnemu organu države članice.

(5) Ministrstvo se lahko s pristojnim organom države 
članice dogovori tudi za posvetovanje o zmanjšanju ali odpravi 
možnih škodljivih čezmejnih vplivov nameravanega posega na 
okolje in spremljanju stanja v Republiki Sloveniji.

(6) Določbe prejšnjega in tega člena se uporabljajo tudi v 
primeru držav podpisnic ratificirane in objavljene mednarodne 
pogodbe, ki ureja presojo čezmejnih vplivov določenih posegov 
na okolje.

100. člen
(okoljevarstveno soglasje)

(1) Ministrstvo odloči o okoljevarstvenem soglasju v treh 
mesecih po prejemu popolne vloge, pri čemer v primeru iz 
devetega, desetega in dvanajstega odstavka 96. člena tega 
zakona predhodno pridobi ponovno mnenje mnenjedajalcev 
iz prvega odstavka 96. člena tega zakona, v zvezi s katerimi 
je prišlo do sprememb poročila o vplivih na okolje ali projekta 
nameravanega posega v okolje, pri čemer je rok za izdajo 
ponovnega mnenja 15 dni. Če pristojni mnenjedajalec v roku 
iz prejšnjega stavka ponovnega mnenja ne poda, se šteje, da 
se s posegom strinja.

(2) Rok za izdajo odločbe iz prejšnjega odstavka ne teče 
v času javne razgrnitve iz tretjega odstavka 97. člena tega za-
kona, v času, ki ga nosilec nameravanega posega potrebuje za 
opredelitev do mnenj in pripomb v skladu s šestim odstavkom 
96. člena tega zakona ter za morebitno dopolnitev poročila o 
vplivih na okolje, v času iz 3. točke prvega odstavka 98. člena 
tega zakona, v času, za katerega se dogovori z državo člani-
co iz tretjega odstavka 98. člena tega zakona, ter v času, ki 
ga nosilec nameravanega posega potrebuje za opredelitve in 
dopolnitve, ali v času poteka postopka prevlade javne koristi v 
skladu s 96. členom tega zakona.

(3) Ministrstvo izda okoljevarstveno soglasje, če sta izpol-
njena naslednja pogoja:

1. če iz projekta in poročila o vplivih na okolje izhaja, da 
je poseg v okolje skladen s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, 
ohranjanje narave, upravljanje voda ali varstvo kulturne dedi-
ščine, ter

2. če iz projekta in poročila o vplivih na okolje izhaja, da 
so za obvladovanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje 
predvideni ustrezni ukrepi za njihovo preprečevanje, odpravo, 
zmanjševanje ali izravnavo.

(4) Ministrstvo v okoljevarstvenem soglasju v izreku ugo-
tovi sprejemljivost nameravanega posega v okolje ter navede:

1. podatke o oznaki projekta in poročila o vplivih na okolje, 
opredeli bistvene lastnosti nameravanega posega,

2. določi pogoje za izvedbo nameravanega posega v 
okolje,

3. ugotovi pomembne škodljive vplive na okolje,
4. določi ukrepe za preprečevanje in odpravo ali zmanj-

ševanje pomembnih škodljivih vplivov na okolje ali za njihovo 
izravnavo, ter

5. po potrebi določi monitoring, prilagojen naravi, lokaciji 
in velikosti projekta ter pomenu njegovega vpliva na okolje 
ukrepe.

(5) Ministrstvo v obrazložitvi okoljevarstvenega soglasja 
navede tudi, kako je pri odločitvi upoštevalo mnenja mnenjeda-
jalcev, mnenja in pripombe zainteresirane javnosti, pridobljene 
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na podlagi 97. člena tega zakona, odgovore in pojasnila nosil-
ca nameravanega posega, podane na podlagi 97. člena tega 
zakona, ter mnenje in pripombe države članice, pridobljene na 
podlagi 98. člena tega zakona.

(6) Okoljevarstveno soglasje preneha veljati, če nosilec 
posega v petih letih od njegove pravnomočnosti ne začne 
izvajati posega v okolje.

(7) Če nosilec nameravanega posega v okolje v roku iz 
prejšnjega odstavka ne začne izvajati posega, lahko tri mesece 
pred iztekom njegove veljavnosti zahteva podaljšanje oko-
ljevarstvenega soglasja, ministrstvo pa zahtevi ugodi in izda 
odločbo o podaljšanju, če z uporabo meril iz četrtega odstavka 
90. člena tega zakona ugotovi, da se pogoji, ob katerih je bilo 
dano okoljevarstveno soglasje, niso bistveno spremenili, pri 
čemer se ne uporabljajo določbe 97., 98., 102. in 103. čle-
na tega zakona. Če nosilec nameravanega posega zahteva 
podaljšanje okoljevarstvenega soglasja v roku iz prejšnjega 
stavka, je to soglasje veljavno do pravnomočnosti odločitve o 
njegovem podaljšanju.

(8) Okoljevarstveno soglasje se lahko do začetka izvedbe 
nameravanega posega v okolje prenese na drugo osebo le s 
soglasjem ministrstva, če gre za spremembo nosilca posega, o 
čemer izda odločbo o spremembi okoljevarstvenega soglasja. 
Vloga za prenos okoljevarstvenega soglasja mora vsebovati 
overjeno izjavo imetnika tega soglasja, da se strinja s preno-
som na drugo osebo, in izjavo novega imetnika, da bo izvedel 
vse pogoje in omilitvene in izravnalne ukrepe iz navedenega 
soglasja, če so ti potrebni za izvedbo nameravanega posega.

(9) Ministrstvo pošlje okoljevarstveno soglasje iz tretjega 
odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in mnenjedajalcem 
iz 96. člena tega zakona.

(10) Nosilec nameravanega posega iz prvega odstavka 
88. člena tega zakona lahko izvede poseg le na podlagi pravno-
močnega okoljevarstvenega soglasja, začetek izvedbe posega 
pa mora prijaviti pristojni inšpekciji. Nosilec nameravanega po-
sega iz drugega odstavka 88. člena tega zakona lahko izvede 
poseg le na podlagi pravnomočnega integralnega gradbenega 
dovoljenja, začetek izvedbe posega pa mora prijaviti pristojni 
inšpekciji.

(11) Ministrstvo lahko v primeru, če ne razpolaga s stro-
kovnim znanjem za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, 
pomembnega za odločitev o izdaji okoljevarstvenega soglasja, 
o tem odloči na podlagi mnenja izvedenca.

(12) Minister podrobneje predpiše vsebino odločbe iz 
predhodnega postopka iz osmega odstavka 90. člena tega 
zakona in vsebino okoljevarstvenega soglasja iz tega člena.

(13) Zoper odločbo iz tretjega odstavka tega člena ni 
pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(14) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega udele-
ženca v postopek izdaje okoljevarstvenega soglasja podaljša 
rok za odločitev iz prvega odstavka tega člena za največ dva 
meseca.

(15) Če mora nosilec nameravanega posega na podlagi 
izdanega okoljevarstvenega soglasja izvesti monitoring, mora 
rezultat monitoringa posredovati ministrstvu najkasneje v roku 
enega meseca po njegovi izvedbi.

101. člen
(sprememba okoljevarstvenega soglasja  

zaradi spremembe posega v okolje)
(1) Če želi nosilec posega iz prvega odstavka 88. člena 

tega zakona spremeniti poseg v okolje po pridobitvi okoljevar-
stvenega soglasja in pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, 
v kolikor je to predpisano, ali pred začetkom izvajanja posega 
v okolje, mora nameravano spremembo pisno prijaviti ministr-
stvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(2) Prijava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis 
sprememb posega v okolje, opis okolja ali delov okolja, na ka-
tere bo nameravani poseg vplival, in opis mogočih pomembnih 
škodljivih vplivov posega na okolje ali dele okolja.

(3) Ministrstvo na podlagi prijave iz prvega odstavka tega 
člena ter ob smiselni uporabi določb 88. in 90. člena tega za-
kona v 60 dneh od prijave s sklepom ugotovi, ali je za namera-
vano spremembo posega treba izvesti tudi presojo vplivov na 
okolje in spremeniti okoljevarstveno soglasje.

(4) Če ministrstvo ugotovi, da je za nameravano spre-
membo posega treba izvesti presojo vplivov na okolje in spre-
meniti okoljevarstveno soglasje, nosilec posega vloži vlogo za 
spremembo okoljevarstvenega soglasja, ki mora vsebovati se-
stavine iz 92. člena tega zakona, razen če od namere odstopi.

(5) Če ministrstvo ugotovi, da za nameravano spremembo 
posega ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in spremeniti 
okoljevarstvenega soglasja, lahko nosilec to spremembo iz-
vede.

102. člen
(stranka in stranski udeleženec v postopku presoje  

vplivov na okolje)
(1) Stranka v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja 

je nosilec nameravanega posega.
(2) Stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstve-

nega soglasja je lahko oseba, ki izkaže, da bi nameravani 
poseg v okolje lahko vplival na njene pravne koristi in ki vloži 
zahtevo za vstop v postopek v 30 dneh od dneva objave iz 
drugega odstavka 97. člena tega zakona. Če je zahteva za 
vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja iz tre-
tjega odstavka 100. člena tega zakona vložena zunaj roka iz 
prejšnjega stavka, se s sklepom zavrže.

(3) Nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena 
tega zakona in civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 
3. člena tega zakona imata v postopku izdaje okoljevarstvenega 
soglasja položaj stranskega udeleženca, če sta vložili zahtevo za 
vstop v postopek v 30 dneh od dneva objave iz drugega odstav-
ka 97. člena tega zakona, pri čemer mora biti sestavni del zah-
teve za vstop v postopek tudi podatek o varnem elektronskem 
predalu, na katerega jima bo ministrstvo vročalo dokumente. 
Če je zahteva za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega 
soglasja iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona vložena 
zunaj roka iz prejšnjega stavka, se s sklepom zavrže.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila 
vročitev dokumentov opravljena v treh delovnih dneh po oddaji 
dokumentov v varni elektronski predal iz prejšnjega odstavka.

103. člen
(zagotavljanje dostopa do pravnega varstva  

zainteresirani javnosti)
(1) Tožbo v upravnem sporu zoper odločbo iz tretjega 

odstavka 100. člena tega zakona lahko vložita nevladna or-
ganizacija iz prvega odstavka 237. člena tega zakona zaradi 
varstva javne koristi varstva okolja in civilna iniciativa iz druge 
alineje 18.2. točke 3. člena tega zakona zaradi varstva javne 
koristi varstva okolja ali pravice do zdravega življenjskega oko-
lja posameznikov, povezanih v civilno iniciativo, če sta imeli v 
postopku izdaje odločbe iz tretjega odstavka 100. člena tega 
zakona položaj stranskega udeleženca.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek in ne glede na določbe 
zakona, ki ureja upravni spor, lahko tožbo zoper odločbo iz 
tretjega odstavka 100. člena tega zakona vložita tudi nevladna 
organizacija iz prvega odstavka 237. člena tega zakona zaradi 
varstva javne koristi varstva okolja in civilna iniciativa iz druge 
alineje 18.2. točke 3. člena tega zakona zaradi varstva javne 
koristi varstva okolja ali pravice do zdravega življenjskega oko-
lja posameznikov, povezanih v civilno iniciativo, ki v postopku 
izdaje odločbe iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona 
nista imeli položaja stranskega udeleženca.

(3) Stranski udeleženec iz drugega odstavka prejšnjega 
člena lahko zoper odločbo iz tretjega odstavka 100. člena tega 
zakona vloži tožbo v skladu z zakonom, ki ureja upravni spor.

(4) Rok za vložitev tožbe iz prvega in drugega odstavka 
tega člena je 30 dni. Rok za vložitev tožbe iz prvega odstavka 



Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 3. 2022 / Stran 2377 

tega člena začne za stranske udeležence teči po vročitvi odloč-
be iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona, rok za vložitev 
tožbe iz drugega odstavka tega člena pa z objavo odločbe iz 
tretjega odstavka 100. člena tega zakona na način iz 104. čle-
na tega zakona.

(5) O tožbi iz prejšnjih odstavkov tega člena mora sodišče 
odločiti prednostno.

(6) Zainteresirana javnost iz prvega in drugega odstavka 
tega člena sme odločbo iz tretjega odstavka 100. člena tega 
zakona izpodbijati zaradi naslednjih razlogov:

1. če v postopku za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 
100. člena tega zakona zakon, na zakon oprt predpis ali 
drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za izvr-
ševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil pravilno 
uporabljen;

2. če ministrstvo v postopku pred izdajo odločbe iz tretje-
ga odstavka 100. člena tega zakona ni ravnalo skladno z določ-
bami zakona, ki ureja splošni upravni postopek, ter določbami 
96. in 97. člena tega zakona, pri čemer se domneva, da so vse 
kršitve določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in 
kršitve določb 96. in 97. člena tega zakona bistvene, vendar 
pa lahko tožena stranka dokazuje nasprotno;

3. če dejansko stanje ni bilo pravilno in popolno ugotovlje-
no ali če je bil iz ugotovljenih dejstev narejen napačen sklep o 
dejanskem stanju.

(7) Če tožbo zoper odločbo iz tretjega odstavka 100. čle-
na tega zakona vloži zainteresirana javnost iz prvega in dru-
gega odstavka tega člena, sodišče tožbo zavrže s sklepom, 
če ugotovi, da:

1. je bila tožba vložena prepozno ali prezgodaj;
2. odločba iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona, ki 

jo s tožbo izpodbija nevladna organizacija iz prvega odstavka 
237. člena tega zakona zaradi varstva javne koristi varstva oko-
lja ali civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 3. člena tega 
zakona zaradi varstva javne koristi varstva okolja ali pravice 
do zdravega življenjskega okolja posameznikov, povezanih v 
civilno iniciativo, očitno nima nobenih posledic za javno korist 
varstva okolja ali pa so te posledice zanemarljive, razen če gre 
za rešitev pomembnega pravnega vprašanja;

3. je bila o isti zadevi v upravnem sporu že izdana prav-
nomočna odločba;

4. tožnik s tožbo uveljavlja tožbeni razlog iz 1. točke prej-
šnjega odstavka, iz tožbe pa izhaja, da je bilo o tem tožbenem 
razlogu že odločeno v drugih postopkih, kot na primer v postop-
kih sprejema prostorskih izvedbenih aktov, predpisi in dejansko 
stanje pa se po sprejeti odločitvi niso spremenili.

(8) Sodišče s sodbo tožbo zavrne kot neutemeljeno, če 
ugotovi, da je bil postopek pred izdajo izpodbijane odločbe iz 
tretjega odstavka 100. člena tega zakona pravilen, da je odloč-
ba pravilna in na zakonu utemeljena.

(9) Če je tožbo vložila zainteresirana javnost iz prvega 
in drugega odstavka tega člena, sodišče odloči po prejšnjem 
odstavku tudi:

1. če spozna, da je bil postopek, ki ga je vodilo ministrstvo 
do izdaje odločbe iz tretjega odstavka 100. člena tega zakona 
sicer nezakonit, vendar je sodišče v svojem postopku tako 
kršitev odpravilo;

2. če spozna, da je odločba iz tretjega odstavka 100. čle-
na tega zakona po zakonu utemeljena, vendar iz drugih razlo-
gov, kot so navedeni v njeni obrazložitvi; te razloge navede 
sodišče v sodbi.

(10) Sodišče tožbi ugodi in s sodbo izpodbijano odločbo iz 
tretjega odstavka 100. člena tega zakona odpravi:

1. če spozna, da na podlagi dejanskega stanja, ugoto-
vljenega v postopku za izdajo odločbe iz tretjega odstavka 
100. člena tega zakona, ne more rešiti spora, zato ker so bili 
zmotno presojeni dokazi, ker so ugotovljena dejstva v nasprotju 
s podatki spisa, ker so v bistvenih točkah dejstva nepopolno 
ugotovljena ali ker je bil iz ugotovljenih dejstev narejen napačen 
sklep glede dejanskega stanja in da je treba pravo dejansko 
stanje ugotoviti v upravnem postopku;

2. če spozna, da v postopku za izdajo odločbe iz tretjega 
odstavka 100. člena tega zakona niso bila upoštevana pravila 
postopka, sodišče pa v svojem postopku takih kršitev ni od-
pravilo;

3. če ugotovi, da v postopku za izdajo odločbe iz tretjega 
odstavka 100. člena tega zakona zakon, na zakon oprt pred-
pis ali drug zakonito izdan predpis ali splošni akt, izdan za 
izvrševanje javnih pooblastil, ni bil uporabljen ali ni bil pravilno 
uporabljen, niso pa podani razlogi za zavrnitev tožbe iz prej-
šnjega odstavka.

(11) V upravnem sporu zoper odločbo iz tretjega odstavka 
100. člena tega zakona, ki ga s tožbo sproži zainteresirana 
javnost iz prvega in drugega odstavka tega člena, se upora-
bljajo določbe zakona, ki ureja upravni spor, kolikor ta zakon 
ne določa drugače.

104. člen
(obvestilo javnosti)

(1) Najkasneje v sedmih dneh po vročitvi odločbe nosilcu 
nameravanega posega ministrstvo kopijo odločbe iz tretjega 
odstavka 100. člena in sklep iz tretjega odstavka 101. člena 
tega zakona objavi na krajevno običajen način in na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(2) Obvestilo o sprejeti odločitvi in kopijo odločbe iz tre-
tjega odstavka 100. člena tega zakona ministrstvo pošlje tudi 
državi članici, ki je v skladu z določbami 98. člena tega zakona 
sodelovala v postopku presoje vplivov na okolje.

2. Okoljevarstveno dovoljenje

2.1. Skupne določbe

105. člen
(več dejavnosti ali naprav ali delov naprave  

in obrat ter gradnja)
(1) Za obratovanje naprave ali opravljanje dejavnosti iz 

110. in 126. člena tega zakona in za obratovanje obrata iz 
131. člena tega zakona mora njihov upravljavec pridobiti oko-
ljevarstveno dovoljenje.

(2) Ministrstvo lahko izda eno okoljevarstveno dovoljenje 
za napravo z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona in eno ali 
več naprav ali dejavnosti iz 126. člena tega zakona, ki so na 
istem območju in imajo istega upravljavca. Ministrstvo v izreku 
in obrazložitvi okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega stav-
ka določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati, za vsako od naprav 
ali dejavnosti posebej.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se v postopku izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja za novo napravo iz 110. člena 
tega zakona ali za njeno večjo spremembo glede obveščanja 
javnosti, sodelovanja in pravnega varstva zainteresirane javno-
sti uporabljajo določbe iz 113., 114., in 122. člena tega zakona. 
V postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja za napravo z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona 
zaradi nove naprave iz tretjega odstavka 127. člena tega za-
kona ali njene spremembe, v katerem se naprava iz 110. člena 
tega zakona ne spreminja, pa se glede obveščanja javnosti, 
sodelovanja in pravnega varstva zainteresirane javnosti upora-
bljajo določbe iz tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega 
odstavka 127. člena tega zakona, 128. člena tega zakona ter 
osmega in devetega odstavka 129. člena tega zakona.

(4) V primeru iz tretjega odstavka tega člena se, če 
se spreminja naprava ali dejavnost iz 110. člena tega zako-
na, v postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstve-
nega dovoljenja uporabljajo določbe iz 116., 117., 118., 119., 
120. in 121. člena tega zakona, za mirovanje in prenehanje 
veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja določbe iz 123. čle-
na tega zakona, za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja in 
začasno prepoved obratovanja naprave določbe iz 124. člena 
tega zakona in za dokončno prenehanje obratovanja naprave 
določbe iz 125. člena tega zakona. V primeru iz tretjega od-
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stavka tega člena se, če se spreminja naprava ali dejavnost iz 
126. člena tega zakona, v postopku izdaje odločbe o spremem-
bi okoljevarstvenega dovoljenja uporabljajo določbe iz 127. in 
129. člena tega zakona, za začetek in prepoved obratovanja 
naprave ali opravljanja dejavnosti, spremembo, prenehanje ve-
ljavnosti in odvzem okoljevarstvenega dovoljenja ter dokončno 
prenehanje obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti pa 
določbe iz 130. člena tega zakona.

(5) Na zahtevo upravljavcev ministrstvo izda okoljevar-
stveno dovoljenje tudi za eno ali več naprav ali njenih delov, ki 
so na istem kraju in jih upravljajo različni upravljavci, pri čemer 
mora okoljevarstveno dovoljenje vsebovati pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati vsaka naprava ali njen del, in obveznosti vsakega 
upravljavca.

(6) Če je za obratovanje naprave ali obrata ali večje 
spremembe v obratovanju naprave ali obrata potrebna gradnja 
po predpisih o graditvi objektov, se gradnja lahko začne šele 
po pridobitvi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ali 
pravnomočne odločbe o njegovi spremembi.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek se v primeru, ko je za 
gradnjo naprave treba pridobiti integralno gradbeno dovoljenje 
po predpisih o graditvi objektov, gradnja začne po pravnomoč-
nosti integralnega gradbenega dovoljenja.

106. člen
(vlaganje vlog, tek rokov in obvezna vsebina vlog)

(1) Vlagatelj vloge vloži vlogo za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja za napravo z dejavnostjo iz 110. člena tega zako-
na ali za obrat iz 131. člena tega zakona ali za njuno večjo 
spremembo, ali za okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali 
dejavnost iz 126. člena tega zakona ali njeno spremembo, 
če gre za primer naprave iz tretjega odstavka 127. člena tega 
zakona, v pisni obliki in na elektronskem nosilcu, vlogo za 
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembo iz 2. do 
4. točke četrtega odstavka 119. člena tega zakona, ki se nana-
ša na napravo iz 110. člena ali vlogo za spremembo obrata iz 
131. člena tega zakona ali za napravo iz 126. člena tega za-
kona in njeno spremembo, pa v pisni ali elektronski obliki brez 
varnega elektronskega podpisa. Ne glede na prejšnji stavek 
in zakon, ki ureja graditev, vlagatelj vlogo iz tretjega odstavka 
140. člena tega zakona vloži v pisni obliki v dveh izvodih in na 
elektronskem nosilcu.

(2) Rok za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali odločbe 
o njegovi spremembi ne teče v času javne razgrnitve vloge, 
kadar je ta potrebna, in v času teka roka za dopolnitev vloge iz 
prejšnjega odstavka, ki ga ministrstvo določi vlagatelju vloge 
v pozivu ali sklepu o podaljšanju roka, ki ga ministrstvo izda 
na podlagi vloge vlagatelja. Rok za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja ali odločbe o njegovi spremembi za napravo z dejav-
nostjo iz 110. člena tega zakona tudi ne teče po preteku 60 dni 
od datuma prejema sklepa iz šestega in sedmega odstavka 
112. člena tega zakona do datuma predložitve izhodiščnega 
poročila.

(3) Obvezna vsebina vloge iz prvega odstavka tega člena 
je tudi opredelitev vlagatelja vloge, ali se poseg, za katerega 
vlaga vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, uvršča 
med posege iz drugega ali tretjega odstavka 89. člena tega 
zakona, določene v predpisu iz četrtega odstavka 89. člena 
tega zakona, pri čemer se zlasti podrobno opredeli:

1. glede bistvene lastnosti posega, predpisane v predpisu 
iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona;

2. ali gre za kumulativni poseg, ki je sestavljen iz dveh ali 
več posegov v okolje, označenih v predpisu iz četrtega odstav-
ka 89. člena tega zakona z isto oznako vrste posega, ki so na 
isti lokaciji ali med seboj funkcionalno povezani, tako da eden 
od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj 
ali podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, in 
so ekonomsko povezani, tako da je njihov nosilec ista oseba ali 
več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v 
skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske družbe, in

3. ali gre za spremembo že dovoljenega posega, za ka-
terega je že bilo pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali ki je 
bil izveden v času veljavnosti predpisov, ki zanj niso določali 
obveznosti izvedbe predhodnega postopka ali presoje vplivov 
na okolje.

107. člen
(čistopis izreka okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo ob vsaki izdaji odločbe o spremembi oko-
ljevarstvenega dovoljenja v skladu s tem zakonom v 30 dneh 
od pravnomočnosti te odločbe izda tudi čistopis izreka okolje-
varstvenega dovoljenja (v nadaljnjem besedilu: čistopis izreka).

(2) Čistopis izreka iz prejšnjega odstavka vsebuje izrek 
okoljevarstvenega dovoljenja z vključenimi spremembami iz 
odločb iz prejšnjega odstavka, obrazložitev pa le navedbo 
opravilne številke in datume izdaje prvotnega okoljevarstvene-
ga dovoljenja in vseh njegovih sprememb.

(3) Čistopis izreka iz prvega odstavka tega člena mi-
nistrstvo pošlje stranki in pristojni inšpekciji ter ga objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave.

108. člen
(prenehanje upravljavca, ki ni lastnik naprave  

ali obrata ali zemljišča)
(1) Če je upravljavec naprave ali obrata prenehal obsta-

jati in ob prenehanju ni imel v lasti naprave, obrata ali zemlji-
šča naprave ali obrata in ob prenehanju ni zagotovil prenosa 
upravljanja naprave ali obrata na drugega upravljavca, mora 
zagotoviti odstranitev naprave ali obrata:

1. če je upravljavec naprave ali obrata pravna oseba: 
lastnik te pravne osebe, razen če je lastnik fizična oseba, ki ne 
opravlja dejavnosti kot samostojni podjetnik ali posameznik, ki 
samostojno opravlja dejavnost;

2. če je upravljavec naprave ali obrata samostojni podje-
tnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejav-
nost: fizična oseba, ki je dejavnost opravljala kot samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(2) Če premoženje lastnika pravne osebe iz prejšnjega 
odstavka ali premoženje fizične osebe, ki je dejavnost opra-
vljala kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost, ne zadošča za izvedbo od-
stranitve naprave ali obrata iz prejšnjega odstavka, zagotovi 
odstranitev naprave ali obrata država, pri čemer se smiselno 
uporabljajo določbe iz 61. člena tega zakona, država pa za po-
plačilo stroškov pridobi terjatev na razpoložljivem premoženju 
lastnika pravne osebe ali na razpoložljivem premoženju fizične 
osebe, ki je dejavnost opravljala kot samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Če je lastnik pravne osebe iz prejšnjega odstavka 
fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti kot samostojni podjetnik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, zagotovi 
odstranitev naprave ali obrata država, pri čemer se smiselno 
uporabljajo določbe iz 61. člena tega zakona, država pa za po-
plačilo stroškov pridobi terjatev na razpoložljivem premoženju 
pravnega naslednika pravne osebe, če ta obstaja.

109. člen
(dokončno prenehanje obratovanja naprave ali obrata  
in odločba o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora 
ministrstvo pisno obvestiti o nameri dokončnega prenehanja 
obratovanja naprave iz 110. ali 126. člena tega zakona ali 
obrata iz 131. člena tega zakona, kar dokazuje s potrdilom o 
oddani pošiljki.

(2) Kot namera dokončnega prenehanja obratovanja na-
prave ali obrata iz prejšnjega odstavka se šteje tudi primer, ko 
okoljska ali naravna nesreča napravo ali obrat tako spremeni, 
da ni več primeren za okolju in zdravju varno izvajanje dejavno-
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sti iz okoljevarstvenega dovoljenja, upravljavec pa ne namera-
va izvesti ustrezne obnove naprave ali obrata, ki bi omogočala 
varno nadaljevanje obratovanja.

(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se smiselno uporabljajo določbe iz 125. ali 139. člena tega 
zakona.

(4) Če okoljevarstveno dovoljenje ni več potrebno zaradi 
spremembe predpisov ali spremembe naprave ali dejavnosti, 
ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega do-
voljenja.

2.2. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave,  
ki povzroča industrijske emisije

110. člen
(okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave,  

ki povzroča industrijske emisije)
(1) Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se 

bo izvajala ena ali več dejavnosti, ki bodo povzročale industrij-
ske emisije, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.

(2) Če je naprava iz prejšnjega odstavka odlagališče od-
padkov, je nepremičnine, na katerih je to odlagališče, dovoljeno 
uporabljati samo za namene odlaganja odpadkov v skladu z 
izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem. To omejitev se zazna-
muje v zemljiški knjigi po pravilih, ki jih zakon, ki ureja zemljiško 
knjigo, določa za zaznambo pravnega dejstva o javnopravnih 
omejitvah. Zaznamba ima za posledico, da okoljevarstveno 
dovoljenje iz prejšnjega odstavka učinkuje tudi proti poznejšim 
pridobiteljem lastninske pravice na nepremičnini, pri kateri je 
vpisana.

(3) Vlada predpiše vrste dejavnosti in naprav iz prvega 
odstavka tega člena. Vlada v predpisu iz prejšnjega stavka 
predpiše tudi podrobnejšo vsebino ocene možnosti onesna-
ženja tal in podzemne vode (v nadaljnjem besedilu: ocena 
možnosti onesnaženja) in izhodiščnega poročila.

(4) Upravljavcu, ki na istem območju v eni napravi izvaja 
več dejavnosti iz predpisa iz prejšnjega odstavka, se za obrato-
vanje naprave izda eno okoljevarstveno dovoljenje za napravo 
iz tega člena.

111. člen
(obratovanje naprave)

(1) Naprava iz prvega odstavka prejšnjega člena lahko 
začne obratovati le na podlagi pravnomočnega okoljevarstve-
nega dovoljenja.

(2) Upravljavec naprave iz prejšnjega člena lahko izvede 
spremembo iz 1. in 2. točke četrtega odstavka 119. člena tega 
zakona le na podlagi pravnomočne odločbe o spremembi oko-
ljevarstvenega dovoljenja.

112. člen
(splošne zahteve in vloga za pridobitev  

okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 

110. člena tega zakona zagotoviti:
1. ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja v skla-

du s predpisi;
2. uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, predpisanih 

v zaključkih o BAT ali v referenčnih dokumentih BAT, razen 
glede mejnih vrednosti, če gre za referenčni dokument BAT, 
ki je bil objavljen pred 6. januarjem 2011, če zaključki o BAT 
še niso izdani, pri čemer se v primerih, ko je področje uporabe 
zaključkov o BAT ožje ali širše od področja dejavnosti in na-
prav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona, 
zagotovi uporaba zaključkov o BAT na način, kot ga definirajo 
posamezni zaključki o BAT;

3. preprečevanje znatnega onesnaženja okolja z ustre-
znim nadzorovanjem in obvladovanjem pomembnih škodljivih 
vplivov naprave;

4. ukrepe za preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih 
posledic;

5. upoštevanje pravil hierarhije ravnanja z odpadki iz pr-
vega odstavka 23. člena tega zakona pri nastajanju odpadkov 
in ravnanju z njimi;

6. ukrepe za preprečevanje nastajanja odpadkov;
7. učinkovito rabo energije;
8. ukrepe za preprečitev onesnaževanja okolja in vzposta-

vitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokonč-
nem prenehanju obratovanja naprave ali njenega dela.

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 
prvega odstavka 110. člena tega zakona mora vsebovati:

1. opis naprave in njenih dejavnosti, vključno z navedbo 
zmogljivosti;

2. podatke o surovinah, pomožnih materialih ter drugih 
snoveh in energiji, uporabljenih ali proizvedenih v napravi;

3. podatke o virih emisij iz naprave ter o vrstah in količinah 
predvidljivih emisij iz naprave;

4. opredelitev pomembnih vplivov emisij na okolje;
5. predlog monitoringa emisij v okolje;
6. podatke o značilnostih območja naprave;
7. predlagane tehnološke postopke in tehnike za prepre-

čevanje ali, če to ni mogoče, zmanjševanje emisij iz naprave;
8. ukrepe za preprečevanje, pripravo za ponovno upora-

bo, recikliranje in predelavo odpadkov, nastalih v napravi;
9. podatke o predvidenih ukrepih, iz katerih je razvidno, 

da bodo izpolnjene zahteve iz prejšnjega odstavka;
10. glavne alternative predlaganim tehnološkim postop-

kom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je preučil vlagatelj vloge;
11. identifikacijske znake, s katerimi so zemljiške parcele, 

na katerih je odlagališče odpadkov, vpisane v zemljiško knjigo, 
če je naprava iz prvega odstavka 110. člena tega zakona od-
lagališče odpadkov;

12. podatke in ukrepe, ki niso zajeti v prejšnjih točkah tega 
odstavka, v skladu s predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahte-
ve za obratovanje naprave in izvajanje dejavnosti, določene v 
predpisih iz 18., 21., 24., 28. in 29. člena tega zakona ter 25. in 
30. členu tega zakona, in

13. poljuden povzetek vloge.
(3) Če je bilo za napravo predhodno pridobljeno okoljevar-

stveno soglasje iz 100. člena tega zakona ali okoljevarstveno 
dovoljenje za obrat iz 131. člena tega zakona ali integralno 
gradbeno dovoljenje skladno s predpisom o graditvi objek-
tov, lahko upravljavec v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja vključi ali priloži tudi podatke iz poročila o vplivih 
na okolje iz 94. člena tega zakona ali zasnove zmanjšanja 
tveganja za okolje ali varnostnega poročila iz 132. člena tega 
zakona.

(4) Upravljavec mora vlogi iz drugega odstavka tega 
člena priložiti tudi oceno možnosti onesnaženja. Podrobnejša 
vsebina ocene možnosti onesnaženja je določena v predpisu 
iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona. Če iz ocene mo-
žnosti onesnaženja izhaja, da lahko zadevne nevarne snovi, ki 
se uporabljajo ali proizvajajo v napravi ali jih ta izpušča, pov-
zročijo onesnaženje tal in podzemne vode, mora upravljavec k 
vlogi iz drugega odstavka tega člena namesto ocene možnosti 
onesnaženja priložiti delno izhodiščno poročilo.

(5) Delno izhodiščno poročilo iz prejšnjega odstavka vse-
buje:

1. seznam nevarnih snovi, ki se uporabljajo ali proizvajajo 
v napravi ali jih ta izpušča;

2. seznam zadevnih nevarnih snovi, ki se uporabljajo ali 
proizvajajo v napravi ali jih ta izpušča, vključno s podatki o tem, 
kako in kje se zadevne nevarne snovi skladiščijo, uporabljajo, 
proizvajajo in prevažajo ter kje bi lahko prišlo do njihovega 
izpusta ob upoštevanju lastnosti tal in podzemne vode na teh 
območjih;

3. ukrepe, sprejete za preprečitev onesnaženje tal ali 
podzemne vode, vključno z njihovim stanjem in morebitnimi 
pomanjkljivostmi;
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4. ugotovitve in oceno možnosti onesnaženja tal in pod-
zemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi glede na ukrepe iz 
prejšnje točke;

5. podatke o rabi in pretekli rabi zemljišč na območju na-
prave ter o emisijah zadevnih nevarnih snovi, ki so se pojavile 
in so lahko povzročile onesnaženje, če so ti na voljo;

6. opis okoljskih danosti območja naprave, zlasti podatke 
o topografiji, geologiji, smeri toka podzemne vode in drugih 
morebitnih migracijskih poteh, kot so odtoki in napeljave, o bli-
žini varovanih in zavarovanih območij in rabi okoliških zemljišč;

7. opredelitev značilnosti lokacije, zlasti glede mest, vrst, 
obsega in količine onesnaženja v preteklosti ter morebitne vire 
prihodnjih emisij v povezavi z značilnostmi tal in podzemne 
vode, na katere bodo te emisije verjetno vplivale;

8. oceno možnosti onesnaženja tal in podtalnice z zadev-
nimi nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo ali nastajajo v napravi 
ali jih ta izpušča, glede na okoljske danosti območja naprave;

9. predlog merilnih in vzorčnih mest za tla in podzemne 
vode, predlog parametrov, s katerimi se bo ugotavljala kakovost 
tal in podzemne vode v povezavi z zadevnimi nevarnimi snov-
mi, ter merilnih metod za oceno stanja njihovega onesnaženja.

(6) Ministrstvo najkasneje šest tednov po vložitvi vloge iz 
drugega odstavka tega člena s sklepom potrdi delno izhodiščno 
poročilo.

(7) Če ministrstvo oceni, da se s predlaganimi merilnimi in 
vzorčnimi mesti za tla in podzemne vode, parametri, s katerimi 
se bo ugotavljala kakovost tal in podzemne vode v povezavi 
z zadevnimi nevarnimi snovmi, ter s predlaganimi merilnimi 
metodami za oceno stanja njihovega onesnaženja iz delnega 
izhodiščnega poročila ne bo odrazilo dejansko stanje tal in 
podtalnice, najkasneje šest tednov po vložitvi vloge iz drugega 
odstavka tega člena pozove upravljavca, naj predlog dopolni. 
Po prejemu z dopolnitvami iz prejšnjega stavka dopolnjenega 
delnega izhodiščnega poročila ministrstvo s sklepom potrdi 
delno izhodiščno poročilo.

(8) Upravljavec po prejemu sklepa iz šestega ali sedmega 
odstavka tega člena predloži ministrstvu izhodiščno poročilo, 
ki poleg vsebin iz petega odstavka tega člena vsebuje tudi po-
datke o kakovosti tal in podzemne vode na območju naprave, 
ki odražajo stanje tal in podzemne vode v času priprave poro-
čila, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice z 
zadevnimi nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo ali nastajajo v 
napravi ali jih ta izpušča, skupaj s sklepnimi ugotovitvami.

(9) Upravljavec mora za izvedbo vzorčenja iz prejšnjega 
odstavka, ki se nanaša na podzemne vode, pridobiti tudi dovo-
ljenje za raziskave v skladu z zakonom, ki ureja vode.

(10) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino in sestavine 
vloge iz drugega odstavka tega člena ter podrobnejšo vsebino 
izhodiščnega poročila in merila za določitev zadevnih nevarnih 
snovi iz četrtega odstavka tega člena.

113. člen
(obveščanje javnosti, pravica zainteresirane javnosti  

do sodelovanja in čezmejni vplivi na okolje)
(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo okoljevarstvene-

ga dovoljenja po določbah 115. člena tega zakona in njegove 
spremembe iz 1. točke četrtega odstavka 119. člena tega za-
kona, enajstega odstavka 116. člena ter 3. in 4. točke prvega 
odstavka 121. člena tega zakona javnosti zagotoviti vpogled 
v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in v osnu-
tek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju ter zainteresirani 
javnosti omogočiti sodelovanje pri odločanju o izdaji okoljevar-
stvenega dovoljenja, tako da lahko daje mnenja, predloge in 
pripombe.

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen 
način in z objavo na osrednjem spletnem mestu državne upra-
ve obvesti javnost zlasti o:

1. vsebini odločitve in razlogih, na katerih temelji odlo-
čitev;

2. osnutku okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove 
spremembe, vključno s kopijo okoljevarstvenega dovoljenja 

in njegovih sprememb, če gre za novo spremembo okoljevar-
stvenega dovoljenja;

3. vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napra-
vo z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona ali o njegovi večji 
spremembi;

4. naslovu referenčnih dokumentov BAT, ki se nanašajo 
na napravo in dejavnosti;

5. organu, ki bo izdal okoljevarstveno dovoljenje ali njego-
vo spremembo iz prejšnjega odstavka, posredoval zahtevane 
podatke o napravi in dejavnostih iz 110. člena tega zakona ter 
sprejemal mnenja in pripombe;

6. sodelovanju države članice v primeru iz osmega od-
stavka tega člena;

7. kraju, kjer bo, poleg objave na osrednjem spletnem me-
stu državne uprave, mogoč vpogled javnosti v dokumentacijo 
iz tega odstavka;

8. možnosti in načinu dajanja mnenj, predlogov in pripomb 
zainteresirane javnosti;

9. možnosti pridobitve statusa stranskega udeleženca 
v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja ali njegove 
spremembe iz prejšnjega odstavka in

10. času trajanja javne razgrnitve.
(3) Zainteresirana javnost ima v času trajanja javne raz-

grnitve, ki traja 30 dni, pravico do sodelovanja v tem postopku 
tako, da lahko daje mnenja in pripombe na vlogo iz 3. točke 
prejšnjega odstavka.

(4) Rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje v rok za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja.

(5) Po prejemu mnenj, predlogov in pripomb iz tretjega 
odstavka tega člena ministrstvo o teh mnenjih, pripombah 
in predlogih seznani vlagatelja vloge za pridobitev okoljevar-
stvenega dovoljenja ter izvede javno obravnavo, na katero 
povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru javne razgrnitve 
posredovala mnenja, pripombe in predloge, in vlagatelja vloge. 
Ministrstvo povabi zainteresirano javnost na javno obravnavo 
z javnim naznanilom na krajevno običajen način in z objavo 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave najmanj 15 dni 
pred izvedbo javne obravnave, pri čemer mora zainteresirana 
javnost, ki se namerava javne obravnave udeležiti, ministrstvu 
najkasneje osem dni pred izvedbo javne obravnave potrditi 
svojo udeležbo. Ne glede na prejšnji stavek ministrstvo povabi 
zainteresirano javnost, ki ima položaj stranskega udeleženca, 
z vročitvijo vabila, pri čemer se za vročitev vabila nevladnim 
organizacijam iz prvega odstavka 237. člena tega zakona in 
civilni iniciativi iz druge alineje 18.2. točke 3. člena tega zakona 
uporablja določba iz četrtega odstavka 114. člena tega zakona.

(6) Na javni obravnavi zainteresirana javnost mnenja, 
predloge in pripombe, ki jih je posredovala v okviru javne raz-
grnitve iz tretjega odstavka tega člena, predstavi in jih utemelji, 
vlagatelj vloge pa se lahko do njih opredeli. Ministrstvo lahko 
odredi, da se javna obravnava iz prejšnjega odstavka izvede z 
osebno udeležbo ali preko spleta na daljavo. Javna obravnava 
se v celoti snema, zvočni posnetek pa se priloži k zapisniku.

(7) Na podlagi izvedene javne obravnave ministrstvo po-
zove vlagatelja vloge, naj se do mnenj, predlogov in pripomb 
zainteresirane javnosti, ki jih je ta podala v roku iz tretjega 
odstavka tega člena, pisno opredeli ter po potrebi dopolni vlogo 
s predlaganimi ukrepi za preprečevanje in odpravo ali zmanjše-
vanje vplivov na okolje zaradi obratovanja naprave.

(8) Za napravo, ki bi lahko pomembno vplivala na okolje v 
drugi državi članici, se smiselno uporabljajo določbe 98. člena 
tega zakona, za napravo na ozemlju države članice, ki bi lahko 
pomembno vplivala na okolje v Republiki Sloveniji, pa določbe 
99. člena tega zakona.

114. člen
(stranka in stranski udeleženec v postopku izdaje 

okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Stranka v postopku izdaje okoljevarstvenega dovolje-

nja ali njegove spremembe je upravljavec naprave.
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(2) Stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstve-
nega dovoljenja je lahko oseba, ki izkaže, da bi nameravano 
obratovanje naprave ali opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na 
njene pravne koristi in ki vloži zahtevo za vstop v postopek v 
30 dneh od dneva objave iz drugega odstavka 113. člena tega 
zakona. Če je zahteva za vstop v postopek iz prvega odstavka 
113. člena tega zakona vložena zunaj roka iz prejšnjega stav-
ka, se s sklepom zavrže.

(3) Nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena 
tega zakona in civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 
3. člena tega zakona imata položaj stranskega udeleženca, če 
sta vložili zahtevo za vstop v postopek izdajo okoljevarstvene-
ga dovoljenja iz 115. člena tega zakona in njegove spremembe 
po določbah 1. točke četrtega odstavka 119. člena tega za-
kona, enajstega odstavka 116. člena ter 3. in 4. točke prvega 
odstavka 121. člena tega zakona v 30 dneh od dneva objave 
iz drugega odstavka 113. člena tega zakona, pri čemer mora 
biti sestavni del zahteve za vstop v postopek tudi podatek o 
varnem elektronskem predalu, na katerega jima bo ministrstvo 
vročalo dokumente. Če je zahteva za vstop v postopek za iz-
dajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega stavka vložena 
zunaj roka iz prejšnjega stavka, se s sklepom zavrže.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila 
vročitev dokumentov opravljena v treh delovnih dneh po oddaji 
dokumentov v varni elektronski predal iz prejšnjega odstavka.

115. člen
(izdaja okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja 
za napravo iz 110. člena tega zakona v šestih mesecih od dne-
va prejema popolne vloge, pri čemer primerno upošteva tudi 
mnenja in pripombe zainteresirane javnosti in države članice 
iz 113. člena tega zakona.

(2) Če je bilo za napravo, ki je predmet dovoljenja, pred-
hodno pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali integralno grad-
beno dovoljenje skladno s predpisom o graditvi objektov, mini-
strstvo pri odločitvi o okoljevarstvenem dovoljenju upošteva tudi 
podatke in informacije iz poročila o vplivih naprave na okolje iz 
94. člena tega zakona ter pogoje, določene v okoljevarstvenem 
soglasju ali integralnem gradbenem dovoljenju.

(3) Ministrstvo mora v obrazložitev odločbe o okoljevar-
stvenem dovoljenju vključiti tudi opredelitev do mnenj, pre-
dlogov in pripomb zainteresirane javnosti iz 113. člena tega 
zakona, v primeru iz osmega odstavka 113. člena tega zakona 
pa tudi mnenje in pripombe države članice.

(4) Najkasneje v sedmih dneh po vročitvi odločbe stranki 
ministrstvo kopijo okoljevarstvenega dovoljenja objavi na kra-
jevno običajen način in osrednjem spletnem mestu državne 
uprave.

(5) Ministrstvo pošlje kopijo okoljevarstvenega dovoljenja 
tudi državi članici, ki je v skladu z osmim odstavkom 113. člena 
tega zakona sodelovala v postopku izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja ali njegove spremembe.

(6) Ministrstvo obvesti na način iz četrtega odstavka tega 
člena zainteresirano javnost o podatkih, ki jih je posredovala 
država članica v zvezi z izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 
na njenem ozemlju, v katerega je bila vključena tudi Republika 
Slovenija.

(7) Ministrstvo pošlje pristojni inšpekciji in občini, na ob-
močju katere se nahaja naprava, informacijo o izdaji in mestu 
objave okoljevarstvenega dovoljenja.

(8) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritož-
be, dopusten pa je upravni spor.

(9) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega ude-
leženca v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja na 
podlagi 114. člena tega zakona podaljša rok za odločitev iz 
prvega odstavka tega člena za največ dva meseca.

116. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) V okoljevarstvenem dovoljenju morajo biti zaradi za-
gotavljanja visoke stopnje varstva okolja kot celote za celovito 

preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja določeni vsi 
ukrepi in pogoji za izpolnitev splošnih zahtev iz prvega odstav-
ka 112. člena tega zakona in drugih okoljevarstvenih zahtev, 
predpisanih za obratovanje naprave.

(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka 
vsebuje zlasti:

1. podatke o upravljavcu in naslovu naprave ali zemlji-
ških parcelah, če naprava nima naslova ali poligon območja 
odlagalnega polja, opredeljenega s koordinatami v državnem 
koordinatnem sistemu za raven merila 1: 5000, če gre za od-
lagališče odpadkov;

2. če je naprava iz prvega odstavka 110. člena tega zako-
na odlagališče odpadkov, identifikacijske znake, s katerimi so 
zemljiške parcele, na katerih je odlagališče odpadkov, vpisane 
v zemljiško knjigo;

3. opis naprave in njenih dejavnosti z navedbo vrste 
naprave ali dejavnosti glede na predpis iz tretjega odstavka 
110. člena tega zakona, za katero je okoljevarstveno dovoljenje 
izdano, vključno s podatkom glede zmogljivosti naprave;

4. mejne vrednosti emisij in pogoje za ocenjevanje skla-
dnosti z mejnimi vrednostmi emisij;

5. zahteve za monitoring emisij, ki določajo metodologijo 
merjenja, pogostnost in postopek vrednotenja, pri čemer mo-
rajo biti v primeru iz petega odstavka tega člena zahteve za 
rezultate monitoringa emisij na voljo za enaka časovna obdobja 
in referenčne pogoje kot za ravni emisij, povezane z najboljšimi 
razpoložljivimi tehnikami, v primeru iz enajstega odstavka tega 
člena pa morajo biti v obrazložitvi navedeni razlogi in utemelji-
tve pogojev ter rezultati ocene stroškov v primerjavi s koristmi 
za okolje;

6. zahteve za letno poročanje ministrstvu, pri čemer mo-
rajo v primeru iz petega odstavka tega člena zahteve za le-
tno poročanje vključevati tudi povzetek rezultatov monitoringa 
emisij, ki omogoča primerjavo z ravnmi emisij, povezanih z 
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, in druge zahtevane po-
datke, ki ministrstvu omogočijo preverjanje skladnosti s pogoji 
iz okoljevarstvenega dovoljenja;

7. zahteve, ki zagotavljajo varstvo tal in podtalnice, ter 
ukrepe za spremljanje odpadkov, nastalih pri opravljanju de-
javnosti v napravi, in ravnanje z njimi;

8. zahteve za redno vzdrževanje in nadzor nad ukrepi za 
preprečevanje emisij v tla in podtalnico ter ustrezne zahteve 
v zvezi z monitoringom stanja tal in podtalnice glede zadevnih 
nevarnih snovi, za katere je verjetno, da bodo najdene na lo-
kaciji, ob upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice 
na lokaciji naprave;

9. določitev ukrepov, ki se nanašajo na obratovanje na-
prave v pogojih, ki niso običajni pogoji obratovanja naprave, 
in sicer pri njenem zagonu, puščanju, okvari ali trenutni zau-
stavitvi;

10. zahteve v zvezi z zmanjševanjem onesnaževanja na 
velike razdalje ali čezmejnega onesnaževanja okolja;

11. obveznost upravljavca, da obvesti ministrstvo o do-
končnem prenehanju obratovanja naprave;

12. obveznost upravljavca, da nemudoma izvede ukre-
pe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okolje-
varstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo 
obvesti o tej kršitvi;

13. obveznost upravljavca, da ustavi napravo ali njen del, 
če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi 
neposredna nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega 
škodljivega vpliva na okolje;

14. določitev drugih ukrepov za čim višjo stopnjo varstva 
okolja kot celote.

(3) Okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena vsebuje tudi potrditev prejema ocene možnosti onesna-
ženja ali izhodiščnega poročila.

(4) Mejne vrednosti emisij ter pogoji in ukrepi iz drugega 
odstavka tega člena se določijo specifično za vsako napravo 
posebej in tako, da emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne 
presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
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tehnikami iz zaključkov o BAT. Pri določitvi mejnih vrednosti 
emisij ter pogojev in ukrepov iz drugega odstavka tega čle-
na se upoštevajo tudi tehnične značilnosti naprave, okoljske 
značilnosti območja naprave in možnost prehajanja emisij iz 
enega dela okolja v drugega, ne da bi bila zahtevana uporaba 
določene tehnike ali tehnologije. Če ukrepi in drugi pogoji obra-
tovanja naprave iz 4. in 5. točke drugega odstavka tega člena 
niso predpisani ali za njih še ni uveljavljen zaključek o BAT, se 
določijo na podlagi referenčnega dokumenta o BAT.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko mejne vredno-
sti emisij ter pogoji in ukrepi iz drugega odstavka tega člena 
določijo na podlagi predpisov iz 18. in 21. člena tega zakona 
ter s smiselno uporabo določb glede načina njihove določitve 
iz prejšnjega odstavka, pri čemer emisije pri običajnih pogojih 
obratovanja ne smejo presegati ravni emisij, povezanih z naj-
boljšimi razpoložljivimi tehnikami.

(6) Ne glede na določbo četrtega in petega odstavka tega 
člena se lahko mejne vrednosti emisij iz prejšnjega odstavka 
dopolnijo ali nadomestijo z enakovrednimi parametri in tehnični-
mi ukrepi, ki zagotavljajo enako raven varstva okolja, kot bi bila 
dosežena z določitvijo mejnih vrednosti emisij v skladu z za-
ključki o BAT ali s predpisi iz 18. člena tega zakona. V primeru 
iz prejšnjega stavka ministrstvo v obrazložitvi okoljevarstvene-
ga dovoljenja navede, kateri parametri in mejne vrednosti so bili 
nadomeščeni z enakovrednimi parametri in tehničnimi ukrepi, 
s katerimi bo zagotovljena enaka raven varstva okolja, kot bi 
bila dosežena z določitvijo mejnih vrednosti emisij na način iz 
četrtega in petega odstavka tega člena.

(7) Če mora upravljavec naprave pripraviti izhodiščno po-
ročilo iz osmega odstavka 112. člena tega zakona, ministrstvo 
v okoljevarstvenem dovoljenju določi tudi obveznost iz drugega 
odstavka 125. člena tega zakona.

(8) Če so zaradi predpisanih zahtev v zvezi z ohranjanjem 
ali izboljšanjem kakovosti okolja na območju naprave za njeno 
obratovanje zahtevani strožji pogoji, kot so dosegljivi z uporabo 
najboljših razpoložljivih tehnik, ministrstvo v okoljevarstvenem 
dovoljenju določi tudi strožje mejne vrednosti oziroma dodatne 
ukrepe in pogoje.

(9) Če je naprava vključena v trgovanje z emisijami toplo-
grednih plinov v skladu s tem zakonom, se v okoljevarstvenem 
dovoljenju za te emisije ne določijo mejne vrednosti, razen če je 
to potrebno zaradi predpisanih zahtev iz prejšnjega odstavka.

(10) Ministrstvo prekine postopek za izdajo ali spremem-
bo okoljevarstvenega dovoljenja do pridobitve in pravnomočno-
sti okoljevarstvenega soglasja ali pravnomočnega integralnega 
gradbenega dovoljenja, če upravljavec za napravo, za katero 
zahteva okoljevarstveno dovoljenje ali njegovo spremembo, 
nima pravnomočnega okoljevarstvenega soglasja ali pravno-
močnega integralnega gradbenega dovoljenja, kadar je to zah-
tevano, razen če gre za primer iz prvega ali drugega odstavka 
140. člena tega zakona.

(11) Ne glede na določbe četrtega odstavka tega člena 
lahko ministrstvo določi manj stroge mejne vrednosti emisij, 
kot se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT, če 
se ne povzroči znatno onesnaženje in se ohranja visoka raven 
varstva okolja kot celote ter če bi doseganje ravni emisij, pove-
zanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, kot so opisane 
v zaključkih o BAT, povzročilo nesorazmerno višje stroške 
v primerjavi s koristmi za okolje zaradi tehničnih značilnosti 
naprave ali geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev 
območja, na katerem se nahaja naprava, pri čemer ta mejna 
vrednost, kjer je primerno, ne sme presegati mejnih vrednosti 
emisij iz predpisa EU, ki določa pravila o celovitem prepreče-
vanju in nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica 
industrijskih dejavnosti.

(12) Mejne vrednosti iz prejšnjega odstavka se lahko 
določijo, če je iz ocene upravljavca naprave razvidno, da bi 
doseganje ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi 
tehnikami, kot so opisane v zaključkih o BAT, povzročilo neso-
razmerno višje stroške v primerjavi s koristmi za okolje zaradi 
geografskega položaja ali lokalnih okoljskih pogojev naprave ali 

njenih tehničnih značilnosti. Ocena mora biti izdelana v skladu 
z referenčnimi dokumenti o BAT in drugimi dokumenti, ki jih v 
zvezi z določanjem mejnih vrednosti emisij in tehničnih ukrepov 
objavi Evropska komisija.

(13) Manj strogih mejnih vrednosti emisij iz enajstega 
odstavka tega člena ni mogoče določiti, če bi bilo s tem ogro-
ženo doseganje standardov kakovosti okolja iz 56. člena tega 
zakona ali če se naprava nahaja na območju iz 59. člena tega 
zakona.

(14) Ministrstvo v obrazložitvi okoljevarstvenega dovolje-
nja pojasni, kako so bili določeni pogoji in mejne vrednosti emi-
sij glede na najboljše razpoložljive tehnologije in ravni emisij, 
povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami, navede 
zemljiške parcele in katastrsko občino, na katerih obratuje 
upravljavec in navede zemljiške parcele in katastrsko občino 
območja naprave, če je to manjše od območja, za katerega 
upravljavec pridobiva okoljevarstveno dovoljenje, navede po-
datke o lastništvu nepremičnin in premičnin, če gre za napra-
vo, v kateri se bo izvajala dejavnost obdelave odpadkov ali 
dejavnost iz desetega odstavka 25. člena tega zakona, če so 
v okoljevarstvenem dovoljenju določeni parametri in tehnični 
ukrepi, s katerimi se enakovredno nadomesti ali dopolni mejne 
vrednosti emisij, pojasni, kateri parametri in mejne vrednosti so 
bili nadomeščeni z enakovrednimi parametri in tehničnimi ukre-
pi, s katerimi bo zagotovljena enaka raven varstva okolja, kot 
bi bila dosežena z določitvijo mejnih vrednosti emisij v skladu z 
zaključki o BAT, če so v okoljevarstvenem dovoljenju določene 
manj stroge mejne vrednosti emisij, kot se določijo na podlagi 
ravni emisij iz zaključkov o BAT, pa v obrazložitvi navede tudi 
razloge in utemeljitve pogojev ter rezultate ocene stroškov v 
primerjavi s koristmi za okolje.

(15) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljevarstve-
nega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena.

117. člen
(preizkušanje in uporaba nastajajočih tehnik)

(1) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju ali 
njegovi spremembi na zahtevo upravljavca naprave dovoli od-
log izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja glede 
preventivnih ukrepov proti onesnaževanju ali najboljših razpo-
ložljivih tehnik, če upravljavec na napravi preizkuša in uporablja 
nastajajoče tehnike. Ta odlog lahko traja največ devet mesecev, 
če se po tem obdobju preizkušanje ali uporaba nastajajočih 
tehnik preneha ali če raven emisij ne presega ravni, dosegljive 
z uporabo najboljše razpoložljive tehnike.

(2) Zahteva iz prejšnjega odstavka mora vsebovati opis 
nastajajoče tehnike, predvideni čas preizkušanja ali uporablja-
nja nastajajoče tehnike ter ravni emisij v obdobju iz prejšnjega 
odstavka in ravni emisij po njegovem preteku.

(3) Ministrstvo lahko dovoli odlog izpolnjevanja zahtev iz 
prvega odstavka tega člena le v primeru, če preizkušanje ali 
uporaba nastajajoče tehnike ne povzroča poslabšanja okolja 
ali območja v skladu s prvim odstavkom 57. člena tega zakona.

(4) Ministrstvo sledi razvoju najboljših razpoložljivih tehnik 
in pripravi zaključkov o BAT ali njegovih posodobitev.

118. člen
(ugotavljanje izpolnjenosti pogojev  

pred začetkom obratovanja)
(1) Izpolnjenost pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja 

pred začetkom obratovanja naprave ali njene večje spremembe 
se v primeru iz šestega in sedmega odstavka 105. člena tega 
zakona ugotavlja v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja 
po predpisih o graditvi objektov.

(2) V primeru iz šestega odstavka 105. člena tega zako-
na mora biti v preverjanje izpolnjenosti pogojev iz prejšnjega 
odstavka vključeno tudi ministrstvo tako, da pristojna upravna 
enota v primeru poskusnega obratovanja pošlje prve meritve, 
izvedene v času poskusnega obratovanja, ministrstvu, ki o teh 
meritvah poda mnenje. V primeru iz prejšnjega stavka mora 
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organ, ki je izdal uporabno dovoljenje, kopijo tega dovoljenja 
poslati ministrstvu, skupaj s potrdilom o njegovi pravnomočnosti.

119. člen
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo 

upravljavca in izdaja odločbe o prenehanju okoljevarstvenega 
dovoljenja zaradi sprememb posesti ali lastništva)

(1) Upravljavec mora za vsako nameravano spremembo 
v vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko 
vplivala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca vložiti 
vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja.

(2) Upravljavec lahko pred vložitvijo vloge iz prejšnjega 
odstavka od ministrstva zahteva informacijo, ali je nameravana 
sprememba glede na veljavne predpise dopustna. V zahtevi 
poda kratek opis nameravane spremembe, pri čemer podrobno 
opiše del spremembe, glede katere želi informacijo.

(3) Ministrstvo v zvezi z zahtevo iz prejšnjega odstavka 
pripravi pisno informacijo in jo posreduje upravljavcu v 30 dneh 
od prejema njegove zahteve, sicer se šteje, da je nameravana 
sprememba dopustna glede na veljavne predpise.

(4) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje spremeni na 
podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena, kadar:

1. je nameravana sprememba večja;
2. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba 

zaradi nje spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevar-
stvenem dovoljenju;

3. gre za spremembo pogojev ali ukrepov v okoljevar-
stvenem dovoljenju, ki niso posledica sprememb v obratovanju 
naprave, ali

4. gre za spremembo upravljavca.
(5) Če zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti 

okoljevarstvenega dovoljenja, ministrstvo to ugotovi z odločbo.
(6) V primeru iz 1. točke četrtega odstavka tega čle-

na upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki mora vsebovati sestavine iz drugega odstavka 
112. člena tega zakona in ki se nanašajo na to spremembo.

(7) V primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka tega 
člena upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstve-
nega dovoljenja, ki mora vsebovati tiste sestavine iz drugega 
odstavka 112. člena tega zakona, na katere se nameravana 
sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka 
za spremembo, s katero bo doseženo zmanjšanje emisij in to 
zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem 
dovoljenju, mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne glede na druge 
okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi 
lahko vplivali na ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

(8) Če sprememba iz 1., 2. in 3. točke četrtega odstavka 
tega člena obsega tudi spremembo nabora zadevnih nevarnih 
snovi naprave, mora vloga iz šestega in sedmega odstavka 
tega člena vsebovati dopolnitev ocene možnosti onesnaže-
nja iz četrtega odstavka 112. člena tega ali delno izhodiščno 
poročilo iz petega odstavka 112. člena tega zakona, če iz 
dopolnjene ocene možnosti onesnaženja izhaja, da bo moral 
upravljavec izdelati izhodiščno poročilo iz osmega odstavka 
112. člena tega zakona. Če sprememba iz 1., 2. in 3. točke 
četrtega odstavka tega člena obsega tudi spremembo območja 
naprave, zaradi katere merilna in vzorčna mesta za spremljanje 
stanja tal in podzemne vode niso več zadostna, mora vloga iz 
šestega in sedmega odstavka tega člena vsebovati z vsebi-
nami iz petega odstavka 112. člena tega zakona dopolnjeno 
izhodiščno poročilo s podatki, ki se nanašajo na novo območje 
naprave. Upravljavec mora zagotoviti sledljivost sprememb in 
dopolnitev na spremenjenih ali dopolnjenih delih ocene mo-
žnosti onesnaženja ali delnega izhodiščnega poročila in po 
prejemu sklepa iz šestega odstavka 112. člena tega zakona 
tudi izhodiščnega poročila.

(9) Če je za nameravano spremembo v obratovanju na-
prave v skladu z drugim ali tretjim odstavkom 89. člena tega 

zakona treba izvesti presojo vplivov na okolje ali predhodni 
postopek ali pridobiti integralno gradbeno dovoljenje po pred-
pisih o graditvi objektov, je treba k vlogi za spremembo okolje-
varstvenega dovoljenja priložiti pravnomočno okoljevarstveno 
soglasje iz 100. člena ali pravnomočen sklep iz 90. člena tega 
zakona, da presoja vplivov na okolje ni potrebna, ali pravno-
močno integralno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi 
objektov, razen če gre za primer iz prvega ali drugega odstavka 
140. člena tega zakona.

(10) Če ministrstvo na podlagi vloge iz šestega odstavka 
tega člena začne odločati o izdaji spremembe okoljevarstve-
nega dovoljenja, o tem pisno obvesti pristojno inšpekcijo, ta pa 
opravi inšpekcijski pregled naprave, ki o tem pripravi poročilo 
in ga v 30 dneh od prejema obvestila, skupaj z morebitnim 
predlogom prekinitve postopka, pošlje ministrstvu. Če pristojna 
inšpekcija ugotovi, da naprava ne deluje v skladu z okoljevar-
stvenim dovoljenjem ali s predpisi, in posreduje ministrstvu 
predlog za prekinitev postopka, lahko ministrstvo postopek 
spremembe okoljevarstvenega dovoljenja prekine do izvršitve 
inšpekcijske odločbe.

(11) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja iz 1. točke četrtega odstavka tega člena v šestih 
mesecih od vložitve popolne vloge, pri čemer rok za izdajo 
odločbe, poleg primerov iz drugega odstavka 106. člena tega 
zakona, ne teče v času od izdaje obvestila do prejema poročila 
iz prejšnjega odstavka.

(12) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja iz sedmega odstavka tega člena v treh mesecih od 
vložitve popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 
113., 114. in 122. člena tega zakona, razen če se okoljevar-
stveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke 
prvega odstavka 121. člena tega zakona.

(13) V primeru iz 4. točke četrtega odstavka tega člena 
upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovo-
ljenja, ki mora vsebovati podatke in dokazila glede spremembe 
v posesti naprave ali dela naprave z zamenjavo pravne ali fizič-
ne osebe z drugo pravno ali fizično osebo, ali njeno pripojitev k 
novemu upravljavcu, ali spremembo imena ali organizacijske 
oblike ali sedeža upravljavca. Ministrstvo o vlogi iz prejšnjega 
stavka odloči v 30 dneh od vložitve popolne vloge, pri čemer 
se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona.

(14) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov tega člena 
lahko upravljavec zaprosi ministrstvo za določitev manj strogih 
mejnih vrednosti v skladu z določbami enajstega odstavka 
116. člena tega zakona, ministrstvo pa mu v roku iz enajstega 
odstavka tega člena spremeni dovoljenje, če so izpolnjeni 
pogoji iz enajstega in dvanajstega odstavka 116. člena tega 
zakona ter ob upoštevanju pogojev iz trinajstega odstavka 
116. člena tega zakona.

(15) Ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevar-
stvenega dovoljenja, izdano upravljavcu za več naprav ali de-
javnosti na podlagi drugega odstavka 110. člena tega zakona, 
če se spremeni njihova posest, ali v primeru osebe, ki ravna 
z odpadki, njeno lastništvo, ter izda novo okoljevarstveno do-
voljenje novim upravljavcem v roku in na način iz dvanajstega 
odstavka tega člena.

(16) Ministrstvo pošlje pristojni inšpekciji in občini, na 
območju katere je naprava, informacijo o izdaji in mestu objave 
odločbe iz enajstega, dvanajstega, trinajstega in petnajstega 
odstavka tega člena.

(17) Če zaradi nameravane spremembe naprava ne iz-
polnjuje več kriterijev za uvrstitev med naprave in dejavnosti iz 
110. člena tega zakona, ministrstvo izda odločbo o prenehanju 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 110. člena tega 
zakona, potem ko na podlagi vloge iz 127. člena tega zakona 
pravnomočno odloči o novem okoljevarstvenem dovoljenju v 
skladu z določbami 126. člena tega zakona, če je v predpisih 
iz 18., 21. in 24. člena tega zakona za spremenjeno napravo 
zahtevana pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja.

(18) Zoper odločbe iz tega člena ni pritožbe, dopusten 
pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka mora sodišče 
odločiti prednostno.
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(19) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega udele-
ženca v postopek izdaje odločbe o spremembi okoljevarstve-
nega dovoljenja podaljša rok iz enajstega odstavka tega člena 
za največ dva meseca.

120. člen
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja po objavi novih  

ali posodobljenih zaključkov o BAT)
(1) Upravljavec naprave je v štirih letih od objave no-

vega zaključka o BAT obratovanje naprave dolžan prilagoditi 
zahtevam iz zaključkov o BAT, ki se nanašajo na dejavnost, 
zaradi katere se naprava uvršča med naprave iz 110. člena 
tega zakona. Prav tako mora upravljavec obratovanje naprave 
prilagoditi zahtevam iz posodobljenih zaključkov o BAT iz prej-
šnjega stavka v štirih letih od njihove objave.

(2) Upravljavec naprave mora vložiti vlogo za spremem-
bo okoljevarstvenega dovoljenja, ki je namenjena prilagoditvi 
zaključkom o BAT iz prejšnjega odstavka, najkasneje 15 me-
secev pred iztekom roka iz prejšnjega odstavka. V primeru 
iz prejšnjega stavka ministrstvo izda odločbo o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja najkasneje tri mesece pred po-
tekom roka iz prejšnjega odstavka, če je to potrebno zaradi 
prilagoditve pogojev v okoljevarstvenem dovoljenju zaključkom 
o BAT. Ko ministrstvo ugotovi, da sprememba pogojev v okolje-
varstvenem dovoljenju zaradi prilagoditve naprave in dejavnosti 
zaključkom o BAT ni potrebna, o tem izda sklep.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek mora upravljavec vložiti 
vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz četrtega 
odstavka 119. člena tega zakona, če je njegova sprememba 
potrebna zaradi prilagoditve zaključkom o BAT, pri čemer mora 
upoštevati vse faze načrtovanja in izvedbe investicije ter pri-
dobitve vseh potrebnih upravnih odločb, vključno z odločbo o 
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, tako da se izvedba 
spremembe izvede najkasneje šest mesecev pred potekom 
roka iz prvega odstavka tega člena.

(4) Zoper odločbo iz drugega odstavka tega člena ni pri-
tožbe, dopusten pa je upravni spor.

(5) Ministrstvo o vložitvi vloge iz drugega odstavka tega 
člena obvesti pristojno inšpekcijo.

(6) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena mora upra-
vljavec najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi novih ali 
posodobljenih zaključkov o BAT iz prvega odstavka tega člena 
izdelati pisno opredelitev glede izpolnjevanja vseh za napravo 
relevantnih BAT zaključkov, vključno z načrti za uskladitev z nji-
mi, če bodo za to uskladitev potrebne investicije ali spremembe 
okoljevarstvenega dovoljenja, ter jo na zahtevo predložiti pri-
stojnemu inšpektorju.

121. člen
(preverjanje in sprememba okoljevarstvenega dovoljenja  

po uradni dolžnosti)
(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje preveri in ga po 

potrebi po uradni dolžnosti spremeni:
1. če potreba po spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 

izhaja iz vsebinskih sprememb posameznih določb novega 
predpisa, izdanega na podlagi tega zakona po pravnomočnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja, glede na prej veljavni predpis;

2. kadar razvoj najboljših razpoložljivih tehnik omogoča 
znatno zmanjšanje emisij, če se na določeno napravo ne na-
našajo nobeni zaključki o BAT;

3. kadar naprava obratuje na območju iz 59. člena tega 
zakona ali povzroča tako raven onesnaževanja, da je treba v 
okoljevarstvenem dovoljenju spremeniti določene mejne vre-
dnosti emisij v okolje ali dodatno določiti mejne vrednosti emisij 
ali masni pretok onesnaževal zaradi doseganja predvidenih 
standardov kakovosti okolja iz 56. člena tega zakona na tem 
območju ali doseganja ciljev upravljanja voda po predpisih o 
vodah;

4. ob vsaki spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, če 
je bilo to izdano na podlagi enajstega odstavka 116. člena tega 
zakona;

5. če obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva 
uporabo drugih tehnik;

6. ob vsakem preverjanju prilagoditve obratovanja napra-
ve zahtevam iz zaključkov o BAT ali posodobljenih zaključkov 
o BAT iz prvega odstavka 120. člena tega zakona, če izidejo 
zaključki o BAT ali posodobljeni zaključki o BAT, ki se ne na-
našajo na dejavnost, zaradi katere se naprava razvršča med 
naprave iz 110. člena tega zakona, se pa zanjo uporabljajo;

7. na vsakih 10 let, če okoljevarstveno dovoljenje v tem 
času ni bilo spremenjeno zaradi razlogov iz 119. člena tega 
zakona ali razlogov iz 1. točke tega odstavka.

(2) Ministrstvo pisno obvesti upravljavca o začetku po-
stopka preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja, pri čemer 
lahko od njega zahteva, naj v določenem roku, ki ne sme biti 
krajši od 60 dni, predloži podatke, ki jih ministrstvo potrebuje 
zaradi ponovnega preverjanja okoljevarstvenega dovoljenja.

(3) Ministrstvo obvesti pristojno inšpekcijo, da vodi po-
stopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ta pa opravi 
inšpekcijski pregled naprave, o čemer pripravi poročilo in ga v 
30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu. Če inšpekcija 
ob inšpekcijskem pregledu iz prejšnjega stavka ugotovi, da na-
prava ne deluje v skladu s predpisi in o tem izda odločbo, lahko 
ministrstvo postopek s sklepom prekine do izvršitve inšpekcij-
ske odločbe. Ne glede na prejšnja stavka pristojna inšpekcija 
ne opravi inšpekcijskega pregleda naprave, če je v zadnjih 
šestih mesecih pred prejemom obvestila ministrstva že izvedla 
celovit nadzor nad napravo. V primeru iz prejšnjega stavka 
pristojna inšpekcija ministrstvu pošlje zapisnik o opravljenem 
inšpekcijskem pregledu.

(4) Ministrstvo v postopku preverjanja okoljevarstvenega 
dovoljenja in izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja uporabi ugotovitve inšpekcijskega pregleda iz prej-
šnjega odstavka in podatke iz drugega odstavka tega člena ter 
upošteva predpise iz 18., 21. in 24. člena tega zakona.

(5) Ministrstvo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 
iz 1., 2., 5. in 6. točke prvega odstavka tega člena odloči v treh 
mesecih od začetka postopka, pri čemer se rok iz tretjega 
odstavka tega člena ne šteje v rok za izdajo odločbe, ob izdaji 
inšpekcijske odločbe iz tretjega odstavka tega člena pa v treh 
mesecih od prejema obvestila o njeni izvršitvi, ki ga pristojna 
inšpekcija pošlje ministrstvu. Ministrstvo v odločbi o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja določi tudi rok, v katerem mora 
upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi zahtevami.

(6) Za postopek spremembe okoljevarstvenega dovolje-
nja iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena se poleg določb 
iz prejšnjega odstavka smiselno uporabljajo določbe iz 113., 
114. in 122. člena tega zakona.

(7) V primeru iz 4. točke prvega odstavka tega člena mini-
strstvo preveri, ali so še izpolnjeni pogoji za uporabo enajstega 
odstavka 116. člena tega zakona.

(8) Postopek iz tega člena se lahko s postopkom spre-
membe okoljevarstvenega dovoljenja iz 119. člena tega zakona 
združi le na zahtevo stranke.

(9) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega udele-
ženca v postopek izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvene-
ga dovoljenja iz 3. in 4. točke prvega odstavka tega člena po-
daljša rok iz petega odstavka tega člena za največ dva meseca.

(10) Ministrstvo pošlje pristojni inšpekciji in občini, na 
območju katere je naprava, informacijo o izdaji in mestu objave 
odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

(11) Zoper odločbe iz tega člena ni pritožbe, dopusten 
pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka mora sodišče 
odločiti prednostno.

122. člen
(zagotavljanje dostopa do pravnega varstva  

zainteresirani javnosti)
Za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva zainte-

resirani javnosti v zvezi z odločbo iz 115. člena ali enajstega 
odstavka 119. člena ali 3. ali 4. točke prvega odstavka 121. čle-
na tega zakona se smiselno uporabljajo določbe iz 103. člena 
tega zakona.
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123. člen
(mirovanje in prenehanje veljavnosti  

okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Če namerava upravljavec začasno prenehati z obra-

tovanjem naprave iz 110. člena tega zakona ali njenega dela, 
o tem obvesti ministrstvo. V obvestilu iz prejšnjega stavka tudi 
navede predvideni datum začasnega prenehanja obratovanja 
naprave in navede ukrepe, ki jih bo izvedel zaradi preprečitve 
morebitne ali potencialne čezmerne obremenitve okolja ali 
okoljske škode in ki vključujejo najmanj:

1. izpraznitev tekočih nevarnih snovi ali tekočih odpadkov 
iz nepremičnih rezervoarjev, cevovodov in tehnoloških enot ter 
njihovo čiščenje;

2. zagotovitev obdelave vseh odpadkov v skladu s prvim 
odstavkom 32. člena tega zakona najkasneje v roku enega 
meseca od predvidenega datuma začasnega prenehanja obra-
tovanja naprave in

3. odstranitev vseh nevarnih snovi, povezanih z obratova-
njem naprave, z območja naprave.

(2) Med začasnim prenehanjem obratovanja naprave ali 
njenega dela upravljavcu mirujejo njegove pravice do obrato-
vanja naprave ali njenega dela in obveznost monitoringa. O 
mirovanju pravic in obveznosti iz prejšnjega stavka ministrstvo 
izda sklep.

(3) Upravljavec obvesti ministrstvo, da bo ponovno začel 
z obratovanjem naprave ali njenega dela najmanj 30 dni pred 
nameravanim začetkom ponovnega obratovanja.

(4) Okoljevarstveno dovoljenje preneha veljati z odvze-
mom ali z dokončnim prenehanjem obratovanja naprave. Oko-
ljevarstveno dovoljenje preneha tudi v primerih iz petnajstega 
ali sedemnajstega odstavka 119. člena tega zakona.

124. člen
(odvzem okoljevarstvenega dovoljenja  

in začasna prepoved obratovanja naprave)
(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje odvzame z 

odločbo na podlagi ugotovitev ali na predlog pristojnega in-
špektorja:

1. če upravljavec v določenem roku ne izvrši njegove 
pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave s pogo-
ji iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na preseganje 
mejnih vrednosti emisij, ki lahko povzročajo pomembne ško-
dljive vplive, ali na neizpolnjevanje zahtev glede parametrov in 
tehničnih ukrepov iz šestega odstavka 116. člena tega zakona;

2. če upravljavec ne zagotovi finančnega jamstva, kadar 
je to predpisano.

(2) Ministrstvo na predlog pristojnega inšpektorja izda od-
ločbo o začasni prepovedi obratovanja naprave, če upravljavec 
v štirih letih od sprejema zaključkov o BAT naprave ne prilagodi 
novim ali spremenjenim zaključkom o BAT iz prvega odstavka 
120. člena tega zakona. Prepoved obratovanja naprave iz 
prejšnjega stavka učinkuje do prilagoditve naprave novim ali 
spremenjenim zaključkom o BAT iz prejšnjega stavka.

(3) Določbe prvega odstavka tega člena ne veljajo za 
okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka 110. člena tega 
zakona za obratovanje odlagališča odpadkov in za komunalne 
ali skupne čistilne naprave.

(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritož-
be, dopusten pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka 
mora sodišče odločiti prednostno.

(5) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi 
pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je naprava.

125. člen
(dokončno prenehanje obratovanja naprave)

(1) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora 
ministrstvo z vlogo pisno obvestiti o nameri dokončnega pre-
nehanja obratovanja naprave iz 110. člena tega zakona, kar 
dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Določbe iz prejšnjega 

stavka se na zahtevo upravljavca uporabljajo tudi v primeru 
prenehanja ene od dejavnosti ali prenehanja dela ene od de-
javnosti, ki se izvajajo v napravi iz 110. člena tega zakona, če 
je teh dejavnosti več.

(2) Če je moral upravljavec pripraviti izhodiščno poročilo 
v skladu z določbami iz 112. člena tega zakona, mora pisno 
obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebovati tudi oceno stanja 
onesnaženosti tal in podzemne vode na območju naprave z 
zadevnimi nevarnimi snovmi.

(3) Če je prišlo zaradi obratovanja naprave do znatnega 
onesnaženja tal ali podzemne vode v primerjavi s stanjem v 
izhodiščnem poročilu iz prejšnjega odstavka, vsebuje ocena 
iz prejšnjega odstavka tudi predlog ukrepov, da se območje 
naprave povrne v stanje iz izhodiščnega poročila, pri čemer se 
upošteva tehnična izvedljivost ukrepov.

(4) Če je prišlo zaradi obratovanja naprave, ki je posledica 
izvajanja dejavnosti iz okoljevarstvenega dovoljenja, preden je 
bilo to prvič spremenjeno po 7. januarju 2013, do takega one-
snaženja tal ali podzemne vode, ki predstavlja znatno tveganje 
za zdravje ljudi in okolje ob upoštevanju pogojev iz okoljevar-
stvenega dovoljenja, upoštevajoč značilnosti območja naprave, 
vsebuje ocena iz prejšnjega odstavka tudi predlog ukrepov za 
odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje vsebnosti 
zadevnih nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, tako da ob-
močje naprave, ob upoštevanju njene obstoječe ali s prostor-
skimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne predstavlja 
več takega tveganja.

(5) Če je moral upravljavec pripraviti oceno možnosti one-
snaženja iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona, pisno 
obvestilo iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi predlog 
ukrepov za odstranitev, nadzor, obvladovanje ali zmanjševanje 
vsebnosti zadevnih nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi, 
tako da območje naprave, ob upoštevanju sedanje ali s pro-
storskimi akti določene prihodnje namenske rabe, ne pred-
stavlja pomembnega tveganja za zdravje ljudi ali okolje, ob 
upoštevanju pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja, vključno 
z opisanimi značilnostmi območja naprave.

(6) Ministrstvo preuči oceno iz drugega odstavka tega čle-
na in predlog ukrepov iz tretjega, četrtega ali petega odstavka 
tega člena ter izda odločbo o razgradnji naprave v roku 30 dni, 
v kateri, če je to potrebno, ob smiselni uporabi predpisa iz 
sedmega odstavka 165. člena tega zakona določi ukrepe, ki jih 
mora upravljavec izvesti za odstranitev, nadzor, obvladovanje 
ali zmanjševanje vsebnosti zadevnih nevarnih snovi v tleh ali 
podzemni vodi, tako da območje naprave, ob upoštevanju njene 
obstoječe ali s prostorskimi akti določene prihodnje namenske 
rabe, ne predstavlja več znatnega tveganja za zdravje ljudi in bo 
doseženo predpisano stanje okolja, določi pa tudi rok za njihovo 
izvedbo. Ministrstvo v odločbi iz prejšnjega stavka določi čas 
veljavnosti odločbe glede na obseg predvidenih ukrepov. Mini-
strstvo v roku in na način iz četrtega odstavka 115. člena tega 
zakona obvesti o izdaji odločbe tudi javnost. Zoper odločbo iz 
tega odstavka ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(7) Upravljavec mora obvestiti ministrstvo o izvedbi ukre-
pov in navesti dokazila, da je z izvedenimi ukrepi doseženo 
stanje okolja, določeno v odločbi iz prejšnjega odstavka.

(8) Če ministrstvo ugotovi, da so ukrepi iz šestega odstav-
ka tega člena izvedeni, izda odločbo o prenehanju okoljevar-
stvenega dovoljenja, če pa ukrepi do roka iz odločbe niso izve-
deni, okoljevarstveno dovoljenje ostane v veljavi, upravljavec 
pa mora za pridobitev odločbe o prenehanju okoljevarstvenega 
dovoljenja ponovno vložiti vlogo iz prvega odstavka tega člena.

2.3. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje druge 
naprave in dejavnosti

126. člen
(druge naprave in dejavnosti)

(1) Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 
tudi za obratovanje druge dejavnosti in druge naprave, ki ni na-
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prava z dejavnostjo iz 110. člena tega zakona, če je s predpisi 
iz tretjega odstavka 18. člena in tretjega odstavka 21. člena 
tega zakona določena obveznost pridobitve okoljevarstvenega 
dovoljenja. Okoljevarstveno dovoljenje za druge dejavnosti 
in naprave mora pridobiti tudi upravljavec, ki je obdelovalec 
odpadkov, v skladu s predpisom iz šestega odstavka 24. člena 
tega zakona, če se njegova dejavnost ali naprava za obdelavo 
odpadkov ne uvršča med naprave z dejavnostmi iz 110. člena 
tega zakona.

(2) Naprava ali dejavnost iz prejšnjega odstavka lahko 
začne obratovati ali se lahko začne opravljati le na podlagi 
pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Če je naprava iz prvega odstavka tega člena odlaga-
lišče odpadkov, se zanjo uporablja drugi odstavek 110. člena 
tega zakona.

(4) Upravljavcu naprave ali dejavnosti iz prvega odstavka 
tega člena, za katero je določena obveznost pridobitve okolje-
varstvenega dovoljenja na podlagi prvega odstavka 25. člena 
tega zakona ter za katero tudi predpisi iz tretjega odstavka 
18. člena in tretjega odstavka 21. člena tega zakona določajo 
obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, se izda 
eno okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali dejavnost iz 
126. člena tega zakona.

127. člen
(splošne zahteve in vloga za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja ali za njegovo spremembo ter obveščanje javnosti 
in sodelovanje zainteresirane javnosti)

(1) Upravljavec zagotovi obratovanje naprave znotraj mej-
nih vrednosti emisij v okolje, ob upoštevanju načina njihovega 
vrednotenja, in ukrepe za izpolnitev drugih pogojev, določenih 
v predpisih iz 18. člena tega zakona, upravljavec, ki je obde-
lovalec odpadkov, pa mora zagotoviti obratovanje naprave in 
opravljanje dejavnosti znotraj predpisanih ravnanj, določenih v 
predpisih iz 21. in 24. člena tega zakona ter v skladu s 25. čle-
nom tega zakona.

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz pr-
vega odstavka prejšnjega člena mora poleg podatkov o vlaga-
telju vloge vsebovati podatke o napravi in njenem obratovanju 
ali dejavnosti ter o predvidenih ukrepih iz prejšnjega odstavka. 
Če je naprava iz prvega odstavka prejšnjega člena odlagališče 
odpadkov, mora vloga vsebovati tudi identifikacijske znake, s 
katerimi so zemljiške parcele, na katerih je odlagališče odpad-
kov, vpisane v zemljiško knjigo.

(3) Ministrstvo mora v postopku izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja za obratovanje naprave za sežig ali sosežig odpad-
kov zagotoviti javnosti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevar-
stvenega dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega člena ter 
zainteresirani javnosti omogočiti izražanje mnenj in dajanje 
predlogov in pripomb.

(4) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo z javnim 
naznanilom na krajevno običajen način in na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave obvesti javnost zlasti o:

1. popolni vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja;
2. organu, ki vodi postopek izdaje okoljevarstvenega do-

voljenja ter sprejema mnenja in pripombe javnosti;
3. kraju, kjer je mogoč vpogled v vlogo za izdajo okolje-

varstvenega dovoljenja;
4. načinu dajanja mnenj, predlogov in pripomb ter
5. času javne razgrnitve.
(5) Rok, v katerem ima javnost pravico vpogleda v vlogo 

iz prejšnjega odstavka ter možnost dajanja mnenj, predlogov 
in pripomb, je 30 dni od dneva objave iz prejšnjega odstavka 
in se ne šteje v rok za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz 
tretjega odstavka tega člena.

(6) Popolno vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 
iz tretjega odstavka tega člena ministrstvo z dnem objave 
javnega naznanila iz prejšnjega odstavka objavi na osrednjem 
spletnem mestu državne uprave.

(7) Po izteku roka iz petega odstavka tega člena mi-
nistrstvo o mnenjih, pripombah in predlogih, ki jih je podala 
zainteresirana javnost, seznani vlagatelja vloge za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz tretje-
ga odstavka tega člena ter izvede javno obravnavo, na katero 
povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru javne razgrnitve 
posredovala mnenja, pripombe in predloge, in vlagatelja vloge. 
Ministrstvo povabi zainteresirano javnost na javno obravnavo 
z javnim naznanilom na krajevno običajen način in z objavo 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave najmanj 15 dni 
pred izvedbo javne obravnave, pri čemer mora zainteresirana 
javnost, ki se namerava javne obravnave udeležiti, ministrstvu 
najkasneje osem dni pred izvedbo javne obravnave potrditi 
svojo udeležbo. Ne glede na prejšnji stavek ministrstvo povabi 
zainteresirano javnost, ki ima položaj stranskega udeleženca, 
z vročitvijo vabila, pri čemer se za vročitev vabila nevladnim 
organizacijam iz prvega odstavka 237. člena tega zakona in 
civilni iniciativi iz druge alineje 18.2. točke 3. člena tega zakona 
uporablja določba iz četrtega odstavka 114. člena tega zakona.

(8) Na javni obravnavi zainteresirana javnost mnenja, 
predloge in pripombe, ki jih je posredovala v okviru javne raz-
grnitve iz petega odstavka tega člena, predstavi in jih utemelji, 
vlagatelj vloge pa se lahko do njih opredeli. Ministrstvo lahko 
odredi, da se javna obravnava iz prejšnjega odstavka izvede z 
osebno udeležbo ali preko spleta na daljavo. Javna obravnava 
se v celoti snema, zvočni posnetek pa se priloži k zapisniku.

(9) Na podlagi izvedene javne obravnave ministrstvo po-
zove vlagatelja vloge, da se do mnenj, predlogov in pripomb 
zainteresirane javnosti pisno opredeli in po potrebi dopolni 
vlogo s predlaganimi ukrepi za preprečevanje in odpravo ali 
zmanjševanje vplivov na okolje zaradi obratovanja naprave, ki 
jih je podala zainteresirana javnost.

(10) Ta člen se uporablja tudi za postopek spremembe 
okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka prejšnjega 
člena, pri čemer mora vloga za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja vsebovati tiste vsebine, ki se nanašajo na spremem-
bo v obratovanju naprave ali opravljanju dejavnosti.

(11) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega ude-
leženca na podlagi 128. člena tega zakona v postopek izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz tretjega odstavka 
tega člena podaljša rok iz prvega odstavka 129. člena tega 
zakona za odločitev o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja ali 
njegovi spremembi za največ dva meseca.

128. člen
(stranka in stranski udeleženci v postopku izdaje 

okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Stranka v postopku izdaje okoljevarstvenega dovolje-

nja ali njegove spremembe je upravljavec.
(2) Stranski udeleženec v postopku izdaje okoljevarstve-

nega dovoljenja za napravo iz tretjega odstavka 127. člena tega 
zakona je lahko oseba, ki izkaže, da bi nameravano obratovanje 
naprave ali opravljanje dejavnosti lahko vplivalo na njene pravne 
koristi in ki vloži zahtevo za vstop v postopek v 30 dneh od dneva 
objave iz četrtega odstavka prejšnjega člena. Če je zahteva za 
vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo 
iz tretjega odstavka 127. člena tega zakona vložena zunaj roka 
iz prejšnjega stavka, se s sklepom zavrže.

(3) Nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena 
tega zakona ter civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 
3. člena tega zakona imata v postopku za izdajo okoljevar-
stvenega dovoljenja za napravo iz tretjega odstavka 127. člena 
tega zakona in njegove spremembe položaj stranskega udele-
ženca, če sta vložili zahtevo za vstop v postopek v 30 dneh od 
dneva objave iz četrtega odstavka 127. člena tega zakona, pri 
čemer mora biti sestavni del zahteve za vstop v postopek tudi 
podatek o varnem elektronskem predalu, na katerega jima bo 
ministrstvo vročalo dokumente. Če je zahteva za vstop v posto-
pek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega stavka 
vložena zunaj roka iz prejšnjega stavka, se s sklepom zavrže.
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(4) V primeru iz prejšnjega odstavka se šteje, da je bila 
vročitev dokumentov opravljena v treh delovnih dneh po oddaji 
dokumentov v varni elektronski predal iz prejšnjega odstavka.

129. člen
(izdaja in vsebina okoljevarstvenega dovoljenja  

ali odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja  
ter pravno varstvo zainteresirane javnosti)

(1) Ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovo-
ljenja za napravo ali dejavnost iz prvega odstavka 126. člena 
tega zakona ali o njegovi spremembi v treh mesecih od dneva 
prejema popolne vloge.

(2) Ministrstvo prekine postopek za izdajo ali spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka 126. člena 
tega zakona do pridobitve pravnomočnega okoljevarstvenega 
soglasja, če vlagatelj za napravo ali dejavnost, za katero zahte-
va to dovoljenje ali njegovo spremembo, nima pravnomočnega 
okoljevarstvenega soglasja, kadar je to zahtevano v skladu s 
tem zakonom, razen če gre za primer iz prvega ali drugega 
odstavka 140. člena tega zakona.

(3) Če je bilo za napravo ali dejavnost iz 126. člena tega 
zakona predhodno pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali in-
tegralno gradbeno dovoljenje skladno s predpisom o graditvi 
objektov, ministrstvo pri odločitvi o okoljevarstvenem dovoljenju 
ali njegovi spremembi upošteva tudi podatke in informacije iz 
poročila o vplivih na okolje iz 94. člena tega zakona.

(4) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju iz prvega 
odstavka 126. člena tega zakona ali v odločbi o njegovi spre-
membi podrobneje določi pogoje in ravnanja iz prvega odstav-
ka 127. člena tega zakona skladno s predpisi ter zahteve, ki 
se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave 
ali opravljanju dejavnosti. Če se okoljevarstveno dovoljenje iz 
prejšnjega stavka nanaša na odlagališče odpadkov, mora iz-
rek okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi identifikacijske 
znake, s katerimi so zemljiške parcele, na katerih je odlagališče 
odpadkov, vpisane v zemljiško knjigo. Ministrstvo v obrazložitvi 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz tretjega odstavka 
127. člena tega zakona navede tudi, kako je pri odločitvi upo-
števalo mnenja in pripombe zainteresirane javnosti, pridobljene 
na podlagi petega odstavka 127. člena tega zakona.

(5) Če je naprava iz prvega odstavka tega člena vključe-
na v trgovanje z emisijami toplogrednih plinov v skladu s tem 
zakonom, se za te emisije mejne vrednosti v okoljevarstvenem 
dovoljenju ne določijo.

(6) Ministrstvo pošlje okoljevarstveno dovoljenje iz prvega 
odstavka 126. člena tega zakona ali odločbo o njegovi spre-
membi tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere se 
nahaja naprava ali opravlja dejavnost.

(7) Ministrstvo najkasneje v sedmih dneh po vročitvi stran-
ki objavi okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave za 
sežig ali sosežig odpadkov iz tretjega odstavka 127. člena tega 
zakona ali odločbo o njegovi spremembi na krajevno običajen 
način in na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(8) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritož-
be, dopusten pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka 
mora sodišče odločiti prednostno.

(9) Za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva za-
interesirani javnosti v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem 
za napravo iz tretjega odstavka 127. člena tega zakona ali 
odločbo o njegovi spremembi se smiselno uporabljajo določbe 
iz 103. člena tega zakona.

130. člen
(začetek in prepoved obratovanja naprave ali opravljanja 

dejavnosti, sprememba, prenehanje veljavnosti in odvzem 
okoljevarstvenega dovoljenja ter dokončno prenehanje 

obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti)
(1) Za začetek obratovanja naprave ali opravljanja dejav-

nosti iz 126. člena tega zakona se smiselno uporablja 118. člen 
tega zakona, za prepoved obratovanja naprave ali opravljanja 

dejavnosti iz 126. člena tega zakona in za odvzem okoljevar-
stvenega dovoljenja iz prvega odstavka 126. člena tega zakona 
pa 124. člen tega zakona.

(2) Upravljavec iz 126. člena tega zakona mora za vsako 
nameravano spremembo v obratovanju naprave, ki je pove-
zana z delovanjem ali razširitvijo te naprave in lahko vpliva na 
okolje ali zdravje ljudi, ali vsako nameravano spremembo pri 
opravljanju dejavnosti ali spremembo glede upravljavca vložiti 
vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega 
odstavka 126. člena tega zakona.

(3) Vloga iz prejšnjega odstavka mora poleg vsebin iz 
127. člena tega zakona vsebovati tudi opis sprememb naprave 
ali dejavnosti in opis vplivov nameravane spremembe na okolje 
ali dele okolja ali na zdravje ljudi oziroma podatke o upravljav-
cu, če gre za spremembo upravljavca.

(4) Če je bilo za nameravano spremembo v obratovanju 
naprave ali pri opravljanju dejavnosti, ki je predmet spremembe 
okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega odstavka tega člena, 
predhodno pridobljeno okoljevarstveno soglasje ali integralno 
gradbeno dovoljenje skladno s predpisom o graditvi objektov, 
ministrstvo pri odločitvi o spremembi okoljevarstvenega dovo-
ljenja upošteva tudi podatke in informacije iz poročila o vplivih 
na okolje iz 94. člena tega zakona.

(5) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja iz prvega odstavka 126. člena tega zakona v treh 
mesecih od prejema popolne vloge, odločbo pa pošlje tudi pri-
stojni inšpekciji in občini, na območju katere se nahaja naprava 
ali opravlja dejavnost.

(6) Upravljavec lahko izvede spremembo v obratovanju 
naprave ali opravljanju dejavnosti iz 126. člena tega zakona le 
na podlagi pravnomočne odločbe o spremembi okoljevarstve-
nega dovoljenja iz prvega odstavka 126. člena tega zakona.

(7) Če naprava zaradi nameravane spremembe v njenem 
obratovanju postane naprava, v kateri se bo izvajala dejavnost, 
določena v predpisu iz tretjega odstavka 110. člena tega zako-
na, ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega 
dovoljenja za napravo iz 126. člena tega zakona, potem ko na 
podlagi vloge iz 112. člena tega zakona pravnomočno odloči 
o novem okoljevarstvenem dovoljenju v skladu s 115. členom 
tega zakona.

(8) Za preverjanje in spremembo okoljevarstvenega do-
voljenja iz prvega odstavka 126. člena tega zakona po uradni 
dolžnosti se smiselno uporablja 121. člen tega zakona.

(9) Za mirovanje naprave ali izvajanja dejavnosti in pre-
nehanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega od-
stavka 126. člena tega zakona se smiselno uporablja 123. člen 
tega zakona, za prepoved obratovanja naprave ali opravljanja 
dejavnosti iz 126. člena tega zakona ali za odvzem okoljevar-
stvenega dovoljenja iz prvega odstavka 126. člena tega zakona 
pa 124. člen tega zakona.

(10) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora s 
pisno vlogo obvestiti ministrstvo o nameri dokončnega prene-
hanja obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti iz 126. čle-
na tega zakona, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(11) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebo-
vati navedbe in dokazila o izpolnjevanju zahtev iz okoljevar-
stvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju 
obratovanja naprave ali opravljanju dejavnosti iz 126. člena 
tega zakona, če so ti predpisani z okoljevarstvenim dovolje-
njem. Za prenehanje obratovanja naprave za odstranjevanje 
odpadkov se smiselno uporabljajo določbe 125. člena tega 
zakona.

(12) Če ministrstvo ugotovi, da so zahteve iz prejšnjega 
odstavka izpolnjene, izda odločbo o dokončnem prenehanju 
obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti, s katero od-
loči tudi o datumu prenehanja veljavnosti okoljevarstvenega 
dovoljenja. Če ministrstvo ugotovi, da zahteve iz prejšnjega 
odstavka niso izpolnjene, okoljevarstveno dovoljenje ostane 
v veljavi, upravljavec pa mora za pridobitev odločbe iz prej-
šnjega stavka ponovno vložiti vlogo iz desetega odstavka 
tega člena.
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2.4 Okoljevarstveno dovoljenje za obrat

131. člen
(okoljevarstveno dovoljenje za obrat)

(1) Obrat iz 19. člena tega zakona lahko začne obratovati 
le na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja.

(2) Upravljavec lahko izvede spremembo iz 1. in 2. točke 
prvega odstavka 135. člena tega zakona le na podlagi prav-
nomočne odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka mora upra-
vljavec območja, ki postane obrat zaradi razlogov, ki niso 
posledica spremenjenih dejavnosti ali naprav na območju obra-
tovanja, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje v roku, določenem 
v predpisu iz 19. člena tega zakona.

132. člen
(vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz 

prejšnjega člena mora vsebovati:
1. ime in naslov upravljavca obrata, ime, priimek in po-

ložaj osebe, odgovorne za obrat, ter ime in naslov lokacije 
obrata, če je ta drugačen od naslova upravljavca obrata;

2. opis značilnosti in dejavnosti obrata;
3. podatke za določitev dejanske in pričakovane priso-

tnosti nevarnih snovi in kategorij nevarnih snovi v obratu ali 
nevarnih snovi in kategorij nevarnih snovi, ki bi razumno pred-
vidljivo lahko nastale med izgubo nadzora nad procesi, vključno 
s skladiščenjem;

4. podatke o fizikalni obliki nevarnih snovi iz prejšnje 
točke;

5. podatke o neposredni okolici obrata in dejavnike, ki bi 
utegnili povzročiti večjo nesrečo ali poslabšati njene posledice, 
vključno s podrobnostmi o sosednjih obratih, napravah in dru-
gih območjih in posegih v prostor, če so na voljo in ki bi lahko 
povzročili ali povečali tveganje ali posledice večje nesreče in 
verižne učinke;

6. zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje, če gre za 
obrat manjšega tveganja za okolje, ali varnostno poročilo, če 
gre za obrat večjega tveganja za okolje, ki določata ukrepe za 
preprečevanje večje nesreče in zmanjšanje njenih posledic, in

7. ukrepe v primeru dokončnega prenehanja obrata.
(2) Vlada podrobneje predpiše vsebino vloge iz prejšnjega 

odstavka.

133. člen
(zagotavljanje pravice javnosti do obveščenosti,  

pravice zainteresirane javnosti do sodelovanja, dostopa  
do pravnega varstva ter stranka in stranski udeleženec)

(1) Ministrstvo mora v postopku izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja za obrat iz 131. člena tega zakona ali njegovo spre-
membo iz 1. točke prvega odstavka 135. člena tega zakona 
zagotoviti javnosti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevar-
stvenega dovoljenja in v osnutek odločitve o okoljevarstvenem 
dovoljenju ter zainteresirani javnosti omogočiti sodelovanje pri 
odločanju o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja, tako da lahko 
daje mnenja, predloge in pripombe.

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen 
način in z objavo na osrednjem spletnem mestu državne upra-
ve obvesti javnost o:

1. obratu, za katerega se vodi postopek izdaje okoljevar-
stvenega dovoljenja;

2. podrobnih podatkih o pristojnem organu, odgovornem 
za odločanje, od katerega je mogoče pridobiti ustrezne podat-
ke in ki mu je mogoče predložiti pripombe ali vprašanja, ter o 
podrobnostih rokov za predložitev pripomb ali vprašanj;

3. osnutku okoljevarstvenega dovoljenja;
4. kraju, kjer bo mogoč vpogled javnosti v celotno vlogo 

za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja;
5. možnosti in načinu dajanja mnenj, predlogov in pripomb 

zainteresirane javnosti;

6. možnosti pridobitve statusa stranskega udeleženca v 
postopku presoje vplivov na okolje;

7. času trajanja javne razgrnitve, ki ne sme biti krajši od 
30 dni.

(3) Zainteresirana javnost ima v času trajanja javne raz-
grnitve pravico do sodelovanja v tem postopku. Pravica iz 
prejšnjega stavka zajema pravico dajati mnenja, predloge in 
pripombe v zvezi z obratom, za katerega se vodi postopek 
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer glede ugotavljanja 
dejanskega stanja, upoštevanja pravil upravnega postopka ter 
glede upoštevanja materialnih predpisov, vključno s predlogi 
glede ukrepov za zmanjševanje tveganja in preprečevanje 
večje nesreče ter zmanjšanje njenih posledic.

(4) Po prejemu mnenj, predlogov in pripomb iz prejšnjega 
odstavka ministrstvo o teh mnenjih, pripombah in predlogih 
seznani vlagatelja vloge ter izvede javno obravnavo, na katero 
povabi zainteresirano javnost, ki je v okviru javne razgrnitve 
posredovala mnenja, pripombe in predloge, in vlagatelja vloge. 
Ministrstvo povabi zainteresirano javnost na javno obravnavo 
z javnim naznanilom na krajevno običajen način in z objavo 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave najmanj 15 dni 
pred izvedbo javne obravnave, pri čemer mora zainteresirana 
javnost, ki se namerava javne obravnave udeležiti, ministrstvu 
najkasneje osem dni pred izvedbo javne obravnave potrditi 
svojo udeležbo. Ne glede na prejšnji stavek ministrstvo povabi 
zainteresirano javnost, ki ima položaj stranskega udeleženca, 
z vročitvijo vabila, pri čemer se za vročitev vabila nevladnim 
organizacijam iz prvega odstavka 237. člena tega zakona in 
civilni iniciativi iz druge alineje 18.2. točke 3. člena tega zakona 
uporablja določba iz četrtega odstavka 114. člena tega zakona.

(5) Na javni obravnavi iz prejšnjega odstavka zainteresira-
na javnost mnenja, predloge in pripombe, ki jih je posredovala v 
okviru javne razgrnitve iz tretjega odstavka tega člena, predsta-
vi in jih utemelji, vlagatelj vloge pa se lahko do njih opredeli. Mi-
nistrstvo lahko izvede javno obravnavo iz prejšnjega odstavka 
z osebno udeležbo ali prek spleta na daljavo. Javna obravnava 
se v celoti snema, zvočni posnetek pa se priloži k zapisniku.

(6) Na podlagi izvedene javne obravnave iz prejšnjega 
odstavka ministrstvo pozove vlagatelja vloge, da se do mnenj, 
predlogov in pripomb zainteresirane javnosti pisno opredeli ter 
po potrebi z njimi dopolni vlogo in zasnovo zmanjšanja tvega-
nja za okolje, če gre za obrat manjšega tveganja za okolje, ali 
varnostno poročilo, če gre za obrat večjega tveganja za okolje.

(7) Za stranko in določitev stranskega udeleženca v po-
stopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat iz 131. čle-
na tega zakona ali njegovo spremembo iz 1. točke prvega od-
stavka 135. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 
114. člena tega zakona.

(8) Za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva za-
interesirani javnosti v zvezi z okoljevarstvenim dovoljenjem 
za obrat iz 131. člena tega zakona ali njegovo spremembo iz 
1. točke prvega odstavka 135. člena tega zakona se smiselno 
uporabljajo določbe iz 103. člena tega zakona.

(9) Ministrstvo najkasneje v sedmih dneh po vročitvi stran-
ki objavi okoljevarstveno dovoljenje za obrat iz 131. člena tega 
zakona ali njegovo spremembo iz 1. točke prvega odstavka 
135. člena tega zakona na krajevno običajen način in na osre-
dnjem spletnem mestu državne uprave.

(10) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pri-
tožbe, dopusten pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka 
mora sodišče odločiti prednostno.

(11) Za obrat, ki bi lahko pomembno vplival na okolje v 
drugi državi članici, se smiselno uporabljajo določbe 98. člena 
tega zakona, za obrat na ozemlju države članice, ki bi lahko 
pomembno vplivala na okolje v Republiki Sloveniji, pa določbe 
99. člena tega zakona.

134. člen
(izdaja in vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja 
za obrat iz 131. člena tega zakona v treh mesecih od dneva 
prejema popolne vloge.
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(2) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi ustre-
znost varnostnega poročila ali zasnove zmanjšanja tveganja 
za okolje in upravljavcu obrata naloži, naj pri gradnji, zagonu, 
običajnem obratovanju ali poskusnem obratovanju, v rednih 
ali izrednih razmerah ter pri dokončnem prenehanju delovanja 
obrata izvaja ukrepe, predvidene v varnostnem poročilu ali 
zasnovi zmanjšanja tveganja za okolje.

(3) Okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena vsebuje zlasti:

1. podatke o upravljavcu in naslovu obrata ali zemljiških 
parcelah, če obrat nima naslova; ko ima obrat naslov, se 
zemljiške parcele navedejo v obrazložitvi okoljevarstvenega 
dovoljenja;

2. opis obrata z navedbo vrste dejavnosti, njegove zmo-
gljivosti ter vrste in količino nevarnih snovi v obratu;

3. potrditev ustreznosti varnostnega poročila ali zasnove 
tveganja za okolje in

4. določitev ukrepov v primeru prenehanja obrata ali do-
končnega prenehanja obrata, ki se nanašajo zlasti na zmanj-
šanje količine ali spremembo nevarnih snovi oziroma njihovo 
odstranitev iz obrata.

(4) Ministrstvo lahko v okoljevarstvenem dovoljenju iz 
prvega odstavka tega člena upravljavcu obrata naloži tudi 
izvajanje drugih ukrepov za preprečevanje večje nesreče in 
zmanjšanje njenih posledic, kadar presodi, da so taki ukrepi 
potrebni zaradi preprečevanja večje nesreče ali zmanjševanja 
njenih posledic.

(5) Ministrstvo postopek za izdajo okoljevarstvenega do-
voljenja prekine do pridobitve in pravnomočnosti okoljevarstve-
nega soglasja ali integralnega gradbenega dovoljenja skladno 
s predpisom o graditvi objektov, če upravljavec za obrat, za 
katerega zahteva to dovoljenje, nima pravnomočnega okolje-
varstvenega soglasja ali integralnega gradbenega dovoljenja, 
kadar je to zahtevano, razen če gre za primer iz prvega ali 
drugega odstavka 140. člena tega zakona.

(6) Če je bilo za obrat, ki je predmet dovoljenja iz prvega 
odstavka tega člena, predhodno pridobljeno okoljevarstveno 
soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje skladno s predpi-
som o graditvi objektov, ministrstvo pri odločitvi o okoljevar-
stvenem dovoljenju upošteva tudi podatke in informacije iz 
poročila o vplivih obrata na okolje iz 94. člena tega zakona ali 
integralnega gradbenega dovoljenja.

(7) Če ministrstvo presodi, da bi posledice večje nesreče 
v obratu lahko vplivale na okolje v drugi državi, ali če ta tako 
zahteva, obvesti pristojni organ te države o izdanem okoljevar-
stvenem dovoljenju.

(8) Če druga država na podlagi obvestila iz prejšnjega 
odstavka tako zahteva, ji ministrstvo pošlje varnostno poročilo 
iz prvega odstavka 132. člena tega zakona.

(9) Ministrstvo pošlje okoljevarstveno dovoljenje tudi pri-
stojni inšpekciji in občini, na območju katere je obrat.

(10) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pri-
tožbe, dopusten pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka 
mora sodišče odločiti prednostno.

(11) Ministrstvo lahko v primeru vstopa stranskega udele-
ženca na podlagi 133. člena tega zakona podaljša rok za odlo-
čitev o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja iz prvega odstavka 
tega člena ali rok za njegovo spremembo iz devetega odstavka 
135. člena tega zakona za največ dva meseca.

135. člen
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja ter redno 

pregledovanje in dopolnjevanje zasnove zmanjšanja tveganja 
ali varnostnega poročila)

(1) Upravljavec obrata mora vložiti vlogo za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja pred izvedbo:

1. večje spremembe obrata;
2. spremembe, zaradi katere se spremeni razvrstitev 

obrata iz obrata večjega tveganja za okolje v obrat manjšega 
tveganja za okolje;

3. sprememb, zaradi katerih se spremeni njihov nabor 
nevarnih snovi, in

4. načrtovane spremembe upravljavca, zaradi katere se 
spremenijo podatki iz 1. točke prvega odstavka 132. člena 
tega zakona.

(2) Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 
iz prejšnjega odstavka mora vsebovati spremenjeno oziroma 
dopolnjeno zasnovo zmanjšanja tveganja za okolje ali varno-
stnega poročila z nedvoumno prikazanimi spremembami ali 
dopolnitvami ter podatke iz prvega odstavka 132. člena tega 
zakona, spremenjene zaradi nameravane spremembe.

(3) Ministrstvo postopek za izdajo spremembe okolje-
varstvenega dovoljenja prekine do pridobitve in pravnomoč-
nosti okoljevarstvenega soglasja ali integralnega gradbenega 
dovoljenja, če upravljavec za obrat, za katerega zahteva to 
spremembo dovoljenja, nima pravnomočnega okoljevarstve-
nega soglasja ali integralnega gradbenega dovoljenja, kadar 
je to zahtevano, razen če gre za primer iz prvega ali drugega 
odstavka 140. člena tega zakona.

(4) Če je bilo za obrat, ki je predmet spremembe dovo-
ljenja iz prvega odstavka tega člena, predhodno pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje ali integralno gradbeno dovoljenje 
skladno s predpisom o graditvi objektov, ministrstvo pri odločitvi 
o okoljevarstvenem dovoljenju upošteva tudi podatke in infor-
macije iz poročila o vplivih obrata na okolje iz 94. člena tega 
zakona ter pogoje, določene v okoljevarstvenem soglasju ali 
integralnem gradbenem dovoljenju.

(5) Ministrstvo izda odločbo o spremenjenem okoljevar-
stvenem dovoljenju v treh mesecih od prejema popolne vloge 
iz drugega odstavka tega člena, pri čemer glede izdaje odločbe 
o spremenjenem okoljevarstvenem dovoljenju smiselno upora-
blja določbe prejšnjega člena.

(6) Ministrstvo pošlje pristojni inšpekciji in občini, na ob-
močju katere je obrat, informacijo o izdaji in mestu objave 
odločbe o spremenjenem okoljevarstvenem dovoljenju iz prej-
šnjega odstavka.

(7) Zoper odločbo iz devetega odstavka tega člena ni 
pritožbe, dopusten pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega 
stavka mora sodišče odločiti prednostno.

(8) Ministrstvo mora tudi v primeru vstopa stranskega 
udeleženca na podlagi 133. člena tega zakona odločiti o izdaji 
odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v roku iz 
petega odstavka tega člena.

(9) Upravljavec obrata mora redno pregledovati varnostno 
poročilo in zasnovo zmanjšanja tveganja iz prvega odstavka 
132. člena tega zakona ter ju po potrebi spremeniti ali dopolniti:

1. najmanj na vsakih pet let;
2. če je pridobil nove podatke, pomembne za določitev 

varnostnih ukrepov v obratu;
3. če namerava spremeniti obstoječe varnostne ukrepe;
4. če se je v obratu zgodila večja nesreča v šestih mese-

cih od dneva njenega nastanka ali
5. na lastno pobudo ali na zahtevo ministrstva, kadar 

je to upravičeno zaradi novih dejstev ali spoznanj s področja 
večjih nesreč, vključno s spoznanji, ki so rezultat analize 
nesreč ali, kolikor je le mogoče, analize skorajšnjih nesreč, 
zlasti glede tehničnih vidikov za preprečitev večjih nesreč 
in omejitev njihovih posledic, in spoznanj v zvezi z oceno 
nevarnosti.

(10) Upravljavec obrata mora pri spreminjanju ali dopol-
njevanju zasnove zmanjšanja tveganja za okolje ali varnostne-
ga poročila skladno s prejšnjim odstavkom zagotoviti sledljivost 
sprememb in dopolnitev ter na spremenjenih ali dopolnjenih 
delih navesti datum spremembe ali dopolnitve.

(11) Upravljavec obrata mora spremenjeno ali dopolnjeno 
varnostno poročilo ali spremenjeno ali dopolnjeno zasnovo 
zmanjšanja tveganja iz prvega odstavka 132. člena tega zako-
na iz razlogov iz devetega odstavka tega člena poslati pristojni 
inšpekciji.
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136. člen
(začetek delovanja obrata in prenehanje  

okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) V zvezi z začetkom delovanja obrata iz 131. člena tega 

zakona se v primeru, ko je za obrat ali njegovo spremembo po-
trebna pridobitev gradbenega dovoljenja, smiselno uporabljajo 
določbe 118. člena tega zakona.

(2) Za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat 
iz 131. člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 
123. člena tega zakona.

(3) Upravljavec mora o začetku obratovanja obrata pi-
sno obvestiti ministrstvo in pristojno inšpekcijo najmanj 15 dni 
pred začetkom obratovanja, kar izkazuje s potrdilom o oddani 
pošiljki.

137. člen
(odvzem okoljevarstvenega dovoljenja)

(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje odvzame na 
predlog pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem 
roku ne izvrši njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obra-
tovanja obrata s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja ali s 
predpisi iz 19. člena tega zakona, ki se nanašajo na delovanje 
obrata, ali če so ukrepi upravljavca za preprečevanje in ublaži-
tev posledic večjih nesreč zelo pomanjkljivi.

(2) Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od 
dneva pravnomočnosti odločbe, s katero je bil izrečen.

(3) Ministrstvo pošlje odločbo iz prvega odstavka tega 
člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je 
obrat, hkrati z informacijo o izdaji in mestu objave odločbe iz 
prvega odstavka tega člena.

(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritož-
be, dopusten pa je upravni spor. O tožbi iz prejšnjega stavka 
mora sodišče odločiti prednostno.

138. člen
(prenehanje obrata)

(1) Če namerava upravljavec obrata zmanjšati ali spreme-
niti nevarne snovi v obratu, tako da ne izpolnjuje več pogojev 
za razvrstitev v obrat v skladu s predpisom iz 19. člena tega 
zakona, mora o tem pisno obvestiti ministrstvo in pristojno in-
špekcijo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(2) Pristojna inšpekcija na podlagi obvestila iz prejšnjega 
odstavka opravi inšpekcijski pregled obrata, o tem pripravi po-
ročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu.

(3) Če pristojna inšpekcija ob inšpekcijskem pregledu 
ugotovi, da pogoji za razvrstitev v obrat niso več izpolnjeni, 
ministrstvo izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega do-
voljenja in o prenehanju obrata.

(4) Z dnem pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstav-
ka obrat preneha biti obrat.

(5) Ministrstvo pošlje odločbo iz tretjega odstavka tega 
člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je 
obrat.

139. člen
(dokončno prenehanje obrata)

(1) Upravljavec, ob stečaju pa stečajni upravitelj, mora 
ministrstvo in pristojno inšpekcijo pisno obvestiti o nameri do-
končnega prenehanja obratovanja obrata iz 131. člena tega 
zakona, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(2) Pisno obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje po-
datke o izvedenih ukrepih varstva okolja zaradi razgradnje 
obrata, ki so v okoljevarstvenem dovoljenju določeni za primer 
dokončnega prenehanja obrata.

(3) Pristojna inšpekcija na podlagi obvestila iz prejšnjega 
odstavka opravi inšpekcijski pregled obrata, o tem pripravi po-
ročilo in ga v 30 dneh od prejema obvestila pošlje ministrstvu.

(4) Če pristojna inšpekcija ob inšpekcijskem pregledu 
ugotovi, da so ukrepi, določeni v okoljevarstvenem dovoljenju 

za primer dokončnega prenehanja obrata izvršeni, ministrstvo 
izda odločbo o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja in o 
dokončnem prenehanju obrata.

(5) Z dnem pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstav-
ka obrat preneha biti obrat.

(6) Ministrstvo pošlje odločbo iz četrtega odstavka tega 
člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere je 
obrat.

3. Združevanje postopkov

140. člen
(naprava ali obrat ali dejavnost, ki so tudi poseg v okolje)

(1) Če je nameravani poseg iz prvega odstavka 88. člena 
tega zakona hkrati tudi naprava z dejavnostjo iz 110. člena tega 
zakona ali druga naprava ali dejavnost iz 126. člena tega zakona 
ali obrat iz 131. člena tega zakona, se lahko, na zahtevo vlaga-
telja vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, presoja 
vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja za napravo ali dejavnost iz 110. ali 126. člena tega 
zakona ali obrat iz 131. člena tega zakona.

(2) Če je nameravani poseg iz drugega odstavka 88. čle-
na tega zakona hkrati tudi naprava z dejavnostjo iz 110. člena 
tega zakona ali druga naprava ali dejavnost iz 126. člena tega 
zakona ali obrat iz 131. člena tega zakona, se lahko, na zahte-
vo vlagatelja vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, 
presoja vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo gradbe-
nega dovoljenja in okoljevarstvenega dovoljenja za napravo 
ali dejavnost iz 110. ali 126. člena tega zakona ali obrat iz 
131. člena tega zakona.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora vloga 
za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi se-
stavine vloge iz 92. člena tega zakona. V primeru iz drugega 
odstavka tega člena mora vloga za pridobitev okoljevarstve-
nega dovoljenja vsebovati tudi poročilo o vplivih na okolje iz 
94. člena tega zakona in druge sestavine vloge za izdajo inte-
gralnega gradbenega dovoljenja iz zakona, ki ureja graditev.

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za ob-
veščanje javnosti in sodelovanje zainteresirane javnosti upo-
rabljajo določbe 97. člena tega zakona, v primeru možnih 
čezmejnih vplivov naprave na okolje določbe 98. člena tega 
zakona, za sodelovanje stranskih udeležencev pa določbe 
102. člena tega zakona. V primeru iz drugega odstavka tega 
člena se za obveščanje javnosti in sodelovanje zainteresirane 
javnosti poleg vsebin iz prejšnjega stavka uporabljajo določbe 
zakona, ki ureja graditev.

(5) Ministrstvo mora poleg vsebin iz prejšnjega odstavka 
obvestiti javnost tudi z dokumentacijo in podatki iz drugega od-
stavka 113. člena tega zakona, če gre za nameravani poseg, ki 
je tudi naprava iz 110. člena tega zakona, ali z vlogo iz šestega 
odstavka 127. člena tega zakona, če gre za nameravani poseg, 
ki je tudi naprava iz tretjega odstavka 127. člena tega zakona, 
ali z dokumentacijo in podatki iz drugega odstavka 133. člena 
tega zakona, če gre za nameravani poseg, ki je hkrati tudi obrat 
tveganja iz 131. člena tega zakona.

(6) Za določitev stranskih udeležencev se v postopkih iz 
prvega odstavka tega člena uporabljajo določbe iz 102. člena 
tega zakona in določbe 114. člena tega zakona, če gre za 
napravo iz 110. člena tega zakona, določbe iz 128. člena tega 
zakona, če gre za napravo iz tretjega odstavka 127. člena tega 
zakona, ali določbe iz 133. člena tega zakona, če gre za obrat 
iz 131. člena tega zakona. Za določitev stranskih udeležencev 
se v postopkih iz drugega odstavka tega člena uporabljajo do-
ločbe za izdajo gradbenega dovoljenja v integralnem postopku 
iz zakona, ki ureja graditev, in določbe 114. člena tega zako-
na, če gre za napravo iz 110. člena tega zakona, določbe iz 
128. člena tega zakona, če gre za napravo iz tretjega odstavka 
127. člena tega zakona, ali določbe iz 133. člena tega zakona, 
če gre za obrat iz 131. člena tega zakona.

(7) Če so v primeru iz prvega odstavka tega člena izpol-
njeni pogoji za izdajo okoljevarstvenega soglasja in okoljevar-
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stvenega dovoljenja po tem zakonu, ministrstvo izda odločbo, 
ki poleg vsebin iz 100. člena tega zakona vsebuje tudi vsebine 
iz 116. člena tega zakona, če gre za napravo iz 110. člena tega 
zakona, vsebine iz 127. člena tega zakona, če gre za napravo 
iz 126. člena tega zakona ali vsebine iz 134. člena tega zakona, 
če gre za obrat iz 131. člena tega zakona.

(8) Če so v primeru iz drugega odstavka tega člena 
izpolnjeni pogoji za izdajo okoljevarstvenega soglasja in oko-
ljevarstvenega dovoljenja po tem zakonu in pogoji za izdajo 
gradbenega dovoljenja po zakonu, ki ureja graditev, ministrstvo 
izda odločbo, ki poleg vsebin iz prejšnjega odstavka vključuje 
tudi vsebine, ki jih za gradbeno dovoljenje predpisuje zakon, 
ki ureja graditev.

(9) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena se 
za zagotavljanje dostopa do pravnega varstva zainteresirane 
javnosti uporabljajo določbe iz 103. člena tega zakona.

4. Druga dovoljenja

141. člen
(dovoljenje za izjeme)

(1) Pristojni organ občine lahko za javne shode in javne 
prireditve po predpisih o javnih zbiranjih izda dovoljenje za 
začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom 
skladno s predpisom, ki določa uporabo zvočnih naprav, ki 
na shodih in prireditvah povzročajo hrup. Zoper odločbo iz 
prejšnjega stavka je dopustna pritožba, o kateri odloča župan. 
Pritožba zoper dovoljenje iz prejšnjega stavka ne zadrži nje-
gove izvršitve.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se ne izda, če bi 
začasna ali občasna čezmerna obremenitev lahko povzročila 
kritično ali opozorilno vrednost skladno s predpisom, ki določa 
uporabo zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo 
hrup.

(3) Ministrstvo izda upravljavcu naprave ali dejavnosti ali 
obrata iz 110., 126. ali 131. člena tega zakona dovoljenje za 
začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, če tako 
izjemo na podlagi dopustne izjeme iz predpisov EU dopuščajo 
predpisi Vlade, sprejeti na podlagi tega zakona, ki se nana-
šajo na obratovanje določene naprave ali izvajanje določene 
dejavnosti.

(4) Ministrstvo pošlje dovoljenje iz prejšnjega odstavka 
tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere se nahaja 
naprava ali izvaja dejavnost.

5. Dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov

142. člen
(dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov)

(1) Upravljavec odlagališča odpadkov, ki namerava od-
straniti odlagališče odpadkov, mora za to pridobiti dovoljenje za 
odstranitev odlagališča odpadkov. Za dovoljenje iz prejšnjega 
stavka se poleg določb iz tega člena smiselno uporabljajo tudi 
določbe, ki veljajo za naprave ali dejavnosti iz 110. ali 126. čle-
na tega zakona v povezavi s predpisom iz šestega odstavka 
24. člena tega zakona.

(2) Upravljavec odlagališča odpadkov mora v zvezi z 
odstranitvijo odlagališča odpadkov:

1. zagotoviti oddajo vseh odloženih odpadkov v postopke 
predelave ali odstranjevanja odpadkov ali jih obdelati sam, 
skladno s predpisi;

2. zagotoviti ukrepe za preprečevanje onesnaževanja 
okolja v skladu s predpisi;

3. zagotoviti ukrepe za preprečevanje nesreč in omejeva-
nje njihovih posledic;

4. v skladu s predpisi o graditvi zagotoviti odstranitev 
vseh objektov in njihovih delov, ki so sestavni del odlagališča 
odpadkov, ter

5. zagotoviti ukrepe za vzpostavitev zadovoljivega stanja 
okolja na zemljišču na območju odstranjenega odlagališča od-
padkov glede na novo predvideno rabo tega zemljišča.

(3) Odstranitev odlagališča odpadkov se lahko začne 
le na podlagi pravnomočnega dovoljenja iz prvega odstavka 
tega člena, s katerim se razveljavi okoljevarstveno dovoljenje 
iz prvega odstavka 110. člena ali prvega odstavka 126. člena 
tega zakona ali odločba o dokončnem prenehanju obratovanja 
naprave iz osmega odstavka 125. člena ali dvanajstega odstav-
ka 130. člena tega zakona.

(4) Ministrstvo odloči o izdaji dovoljenja iz prvega odstav-
ka tega člena ali o njegovi spremembi v treh mesecih od dneva 
prejema popolne vloge.

(5) Vloga za izdajo dovoljenja iz prvega odstavka tega 
člena vsebuje vsebine iz drugega odstavka tega člena, v pri-
meru, da upravljavec odlagališča namerava odložene odpadke 
obdelati sam, pa tudi vsebine, ki so predpisane za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 110  člena tega 
zakona ali za napravo ali dejavnost iz 126. člena tega zakona. 
Vlada v dovoljenju iz prvega odstavka tega člena določi tudi 
časovno omejeno veljavnost dovoljenja, ki je določena glede 
na količino odloženih odpadkov, ki jih bo potrebno odstraniti iz 
odlagališča odpadkov.

(6) Ministrstvo pošlje dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena ali odločbo o njegovi spremembi tudi pristojni inšpekciji 
in občini, na območju katere se nahaja odlagališče odpadkov.

(7) Upravljavec odlagališča odpadkov pisno obvesti mini-
strstvo, inšpektorat, pristojen za okolje, in inšpektorat, pristojen 
za graditev, o izvedenih zahtevah za odstranitev odlagališča 
odpadkov iz dovoljenja iz prvega odstavka tega člena, kar 
dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Ministrstvo na podlagi 
poročil inšpektorata, pristojnega za graditev, in inšpektorata, 
pristojnega za okolje, iz katerih izhaja, da so izpolnjene vse 
zahteve v zvezi z odstranitvijo odlagališča odpadkov, upravljav-
cu odlagališča odpadkov potrdi odstranitev odlagališča odpad-
kov z odločbo o dokončni odstranitvi odlagališča odpadkov.

(8) Na podlagi pravnomočne odločbe iz prejšnjega od-
stavka se odlagališče odpadkov po uradni dolžnosti izbriše 
iz evidenc, ki se vodijo v skladu z zakonom, ki ureja urejanje 
prostora, in iz informacijskega sistema iz 155. člena tega za-
kona. Ministrstvo po uradni dolžnosti poda sodišču predlog za 
izbris zaznambe iz drugega odstavka 110. člena tega zakona 
ali tretjega odstavka 126. člena tega zakona. Sodišče na pod-
lagi tega obvestila po uradni dolžnosti v zemljiški knjigi izbriše 
to zaznambo.

(9) Za odstranitev opuščenega odlagališča odpadkov se 
smiselno uporabljajo določbe iz 61. člena tega zakona.

(10) V primeru iz prvega odstavka tega člena in prejšnje-
ga odstavka lahko pridobi dovoljenje iz prvega odstavka tega 
člena pravna ali fizična oseba, ki od upravljavca odlagališča 
ali lastnika ali drugega posestnika opuščenega odlagališča to 
pridobi s pravnim poslom.

(11) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pri-
tožbe, dopusten pa je upravni spor.

(12) Ne glede na prejšnje odstavke tega člena mora upra-
vljavec odlagališča odpadkov, ki mora odstraniti odlagališče 
odpadkov zaradi izvršitve inšpekcijske odločbe iz 247. člena 
tega zakona, ministrstvu prijaviti namero in razlog odstranitve 
odlagališča odpadkov, pri čemer v prijavi poda tudi predlog za 
izvedbo ukrepov iz drugega odstavka tega člena. Ministrstvo 
predlagane ukrepe preuči in jih, če so ustrezni, potrdi z odloč-
bo. Zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravi spor. 
Po izvedeni odstranitvi odlagališča na podlagi tega odstavka se 
smiselno uporabljajo določbe iz sedmega in osmega odstavka 
tega člena.

V. PODNEBNE SPREMEMBE

143. člen
(cilji podnebne politike)

(1) Država zagotavlja uresničevanje naslednjih ciljev pod-
nebne politike:

1. podnebna nevtralnost v Sloveniji do leta 2050;
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2. učinkovit, pravočasen in pravičen prispevek k dose-
ganju ciljev in izvajanju ukrepov, ki zavezujejo Slovenijo ter 
izhajajo iz ratificiranih mednarodnih pogodb in pravnega reda 
EU s področja podnebnih sprememb.

(2) Podnebna politika zajema vse instrumente, ki prispe-
vajo k doseganju ciljev iz prejšnjega odstavka.

(3) Podnebna politika se izvaja na mednarodni, evropski 
in državni ravni ter zadeva vse ravni odločanja in vse sektorje.

144. člen
(dolgoročna podnebna strategija)

(1) Dolgoročna podnebna strategija predstavlja temeljni 
dolgoročni razvojni dokument za doseganje ciljev podnebne 
politike iz prejšnjega člena in zajema obdobje najmanj nasle-
dnjih 30 let.

(2) Dolgoročna podnebna strategija vsebuje:
1. analizo stanja in znanstvenih dognanj glede podnebnih 

sprememb;
2. določitev dolgoročnih ciljev zmanjšanja emisij toplo-

grednih plinov in prilagajanja na podnebne spremembe z vme-
snimi cilji;

3. možne scenarije zmanjševanja emisij toplogrednih pli-
nov in povečevanja ponorov ogljika za doseganje ciljev pod-
nebne politike ter okvirno oceno posledic teh scenarijev;

4. možne ukrepe za doseganje ciljev podnebne politike 
po posameznih sektorjih;

5. kazalnike, ki omogočajo spremljanje napredka pri do-
seganju ciljev, ter

6. analizo skladnosti z drugimi sektorskimi politikami in 
sprejetimi razvojnimi dokumenti.

(3) Osnutek dolgoročne podnebne strategije pripravi mi-
nistrstvo, pristojno za podnebne spremembe. Za sodelovanje 
javnosti v postopku priprave in sprejema dolgoročne podneb-
ne strategije se smiselno uporabljajo določbe 74. člena tega 
zakona.

(4) Dolgoročno podnebno strategijo na predlog Vlade 
sprejme Državni zbor.

(5) Dolgoročna podnebna strategija se pregleda in po 
potrebi dopolni ali spremeni najmanj vsakih 10 let.

145. člen
(Podnebni svet)

(1) Podnebni svet ustanovi Vlada kot neodvisno, nacional-
no znanstveno posvetovalno telo za podnebno politiko.

(2) V Podnebni svet Vlada na predlog ministrstva, pri-
stojnega za podnebne spremembe, imenuje devet neodvisnih 
strokovnjakov s področja zmanjšanja emisij toplogrednih plinov 
in prilagajanja na podnebne spremembe za obdobje šestih let z 
možnostjo enkratnega ponovnega imenovanja. Pri imenovanju 
kandidatov morajo biti zastopane naravoslovne in tehnične 
vede ter družboslovne in humanistične vede. Vlada upošteva 
načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to je najmanj 40-od-
stotno zastopanost enega spola pri sestavi Podnebnega sveta.

(3) Ministrstvu, pristojnemu za podnebne spremembe, 
štiri člane Podnebnega sveta predlagajo javne univerze, tri 
člane Slovenska akademija znanosti in umetnosti, dva člana 
pa nevladne organizacije iz 237. člena tega zakona. Podnebni 
svet ima predsednika, ki ga izvolijo člani Podnebnega sveta 
izmed sebe.

(4) Naloge Podnebnega sveta so znanstveno svetovanje 
v obliki strokovnih mnenj in priporočil Vladi o obstoječih in 
predlaganih ukrepih podnebne politike ter o njihovi skladnosti 
z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami in pravnim redom EU 
s področja podnebnih sprememb, predvsem pa Podnebni svet:

1. spremlja izvajanje in revizije Dolgoročne podnebne 
strategije Republike Slovenije, Celovitega energetskega in 
podnebnega načrta Slovenije in druge strateške dokumente, 
ki urejajo blaženje in prilagajanje na podnebne spremembe, se 
opredeli do poročil o njihovem izvajanju ter predlaga ukrepe za 
njihovo učinkovito izvajanje;

2. predlaga ukrepe za blaženje podnebnih sprememb in 
prilagajanje nanje ter za njihovo izvajanje v skladu z najno-
vejšimi znanstvenimi dognanji in prispeva k celoviti obravnavi 
čezsektorskih ukrepov glede podnebnih sprememb;

3. pripravi letno poročilo o svojem delu in ga javno objavi 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave;

4. sodeluje s strokovnimi institucijami na področju pod-
nebnih sprememb in z lokalnimi skupnostmi.

(5) Mnenja in priporočila iz prejšnjega odstavka Vlada 
obravnava in se do njih pisno opredeli. Pred obravnavo gradiv, 
ki se nanašajo na podnebne spremembe, Vlada pridobi mnenje 
Podnebnega sveta. Podnebni svet svoja mnenja in priporočila 
javno objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave.

(6) Administrativno, tehnično in finančno podporo Pod-
nebnemu svetu zagotavlja ministrstvo, pristojno za podnebne 
spremembe.

(7) Podnebni svet deluje na podlagi poslovnika, ki ga 
na predlog ministrstva, pristojnega za podnebne spremembe, 
sprejme Vlada. V poslovniku se določita način dela Podnebne-
ga sveta in nadomestila za delo njegovih članov.

VI. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA  
IN INFORMACIJE O OKOLJU

1. Spremljanje stanja okolja

146. člen
(monitoring okolja)

(1) V Republiki Sloveniji se izvaja monitoring naravnih 
pojavov, stanja okolja, onesnaževanja okolja in kontrolni mo-
nitoring.

(2) Monitoring naravnih pojavov obsega spremljanje in 
nadzorovanje meteoroloških, hidroloških, oceanografskih, se-
izmoloških, erozijskih, geoloških, radioloških in drugih geofizi-
kalnih pojavov.

(3) Monitoring stanja okolja obsega spremljanje in nadzo-
rovanje kakovosti tal, voda in zraka ter biotske raznovrstnosti 
in naravnih vrednot.

(4) Monitoring onesnaževanja okolja obsega spremljanje 
in nadzorovanje emisij.

(5) Kontrolni monitoring obsega spremljanje in nadzorova-
nje emisij, ki se izvedeta na zahtevo inšpektorja pri opravljanju 
nalog inšpekcijskega nadzora.

(6) Ministrstvo ugotavlja čezmerno obremenitev okolja 
na podlagi monitoringov iz prvega do četrtega odstavka tega 
člena.

147. člen
(naloge države in občine)

(1) Monitoring meteoroloških, hidroloških, oceanografskih 
in seizmoloških pojavov se zagotavlja v skladu z zakonom, 
ki ureja državno meteorološko, hidrološko, oceanografsko in 
seizmološko službo.

(2) Monitoring erozijskih, geoloških in drugih geofizikalnih 
pojavov zagotavlja ministrstvo neposredno ali pa ga izvaja javni 
zavod, ki ga je Republika Slovenija ustanovila za izvajanje tega 
monitoringa.

(3) Monitoring stanja okolja zagotavljajo pristojna ministr-
stva neposredno ali pa ga izvaja javni zavod, ki ga je Republika 
Slovenija ustanovila za izvajanje opazovanja teh pojavov, in 
sicer za tla, vodo in zrak, vključno s hrupom in sevanji, razen 
ionizirajočih sevanj.

(4) Monitoring stanja okolja za sestavine biotske razno-
vrstnosti zagotavlja ministrstvo, v sodelovanju z ministrstvom, 
pristojnim za kmetijstvo in gozdarstvo, neposredno, ali pa ga 
izvaja javni zavod, katerega ustanoviteljica je Republika Slove-
nija. Če ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
kmetijstvo in gozdarstvo, ne zagotovi monitoringa iz prejšnjega 
stavka neposredno, ga izvaja javni zavod, katerega ustanovi-
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teljica je Republika Slovenija. Če ministrstvo v sodelovanju z 
ministrstvom, pristojnim za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, 
ne zagotovi izvajanja monitoringa iz tega odstavka neposredno 
ali prek javnega zavoda, zagotovi njegovo izvedbo s podelitvi-
jo koncesije, ki jo skladno z zakonom, ki ureja gospodarske 
javne službe, podeli eni ali več pravnim osebam ali samostoj-
nim podjetnikom, registriranim za opravljanje te dejavnosti, 
ki imajo ustrezna strokovna znanja in opremo ter pridobljeno 
akreditacijo, če je ta potrebna za izvajanje monitoringa iz tega 
odstavka. Koncesija iz prejšnjega stavka se lahko podeli za 
večletno obdobje, če to utemeljujeta narava monitoringa in 
ekonomičnost izbire.

(5) V okviru nalog iz tretjega odstavka tega člena država 
zagotavlja tudi monitoring v primeru okoljske nesreče in moni-
toring emisij razpršenih virov onesnaževanja.

(6) Občina lahko zagotavlja podrobnejši ali posebni mo-
nitoring stanja okolja neposredno ali na podlagi koncesije skla-
dno z zakonom, ki ureja gospodarske javne službe, zbrane 
podatke pa mora brezplačno posredovati ministrstvu.

(7) Minister predpiše klasifikacijo erozijskih, geoloških in 
drugih geofizikalnih pojavov, ki so predmet monitoringa, za-
snovo tega monitoringa in metodologijo za njegovo izvajanje.

(8) Ministri za področja iz tretjega in četrtega odstavka 
tega člena predpišejo zasnovo in predmet monitoringa stanja 
okolja in metodologijo za njegovo izvajanje.

(9) V predpisih iz sedmega in osmega odstavka tega 
člena se predpiše tudi način rednega obveščanja javnosti o 
naravnih pojavih in stanju okolja.

(10) Ministrstvo posreduje podatke monitoringa naravnih 
pojavov in monitoringa stanja okolja ministrstvu, pristojnemu za 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami.

148. člen
(geološki in geofizikalni monitoring)

(1) Monitoring geoloških in geofizikalnih pojavov iz prej-
šnjega člena obsega evidentiranje geofizikalnih pojavov, rajo-
nizacijo in kategorizacijo, analitične, preučevalne, prognostične 
in druge strokovne naloge, ki se nanašajo zlasti na:

1. izvajanje geoloških raziskav državnega pomena;
2. nadzor in verifikacijo geoloških raziskav za posege v 

okolje državnega pomena;
3. splošne geološke evidence in sestavo litosfere;
4. erozijske in druge geološke procese, ki nastajajo v 

vrhnjih plasteh zemeljske skorje ter vplivajo na njen razvoj in 
sestavo, ter

5. lastnosti in sestavo tal ter njihovo onesnaženost.
(2) V okviru monitoringa iz prejšnjega odstavka se opra-

vljajo tudi strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo in za-
ščito pred geološkimi in drugimi nevarnostmi, zgodnje opozar-
janje, preprečevanje in sanacijo, na varnost objektov in naprav 
ter na izmenjavo podatkov, vključno z mednarodno izmenjavo.

(3) Vlada podrobneje predpiše dejavnosti oziroma naloge 
iz prvega odstavka tega člena, ki so predmet monitoringa iz 
drugega odstavka prejšnjega člena.

149. člen
(omejitev ali odvzem lastninske pravice  

zaradi izvajanja monitoringa)
(1) Lastnik zemljišča je zaradi izvajanja monitoringa na-

ravnih pojavov ali stanja okolja dolžan dopustiti postavitev in 
obratovanje objektov ali merilnih naprav, izkopna ali vrtalna 
dela, poskusna črpanja, odvzem vzorcev tal ali rastlin in druga 
dela, potrebna za izvedbo monitoringa.

(2) Izvajalec monitoringa mora pri izvajanju del iz prej-
šnjega odstavka v čim manjši meri vplivati na rabo in stanje 
zemljišča, po opravljenih delih pa vzpostaviti prejšnje stanje 
zemljišča.

(3) Z lastnikom zemljišča se mora zaradi del iz prvega 
odstavka tega člena, ki vključujejo postavitev in obratovanje 
objektov, merilnih naprav, izkopna ali vrtalna dela in poskusna 

črpanja, skleniti sporazum o odškodnini za dobo trajanja izva-
janja monitoringa ter ob zaključku del dogovor o odškodnini v 
primeru zmanjšane vrednosti zemljišča, če vzpostavitev prej-
šnjega stanja ni mogoča.

(4) Če je uporaba zemljišča zaradi omejitev iz prejšnje-
ga odstavka trajno onemogočena, ima lastnik tega zemljišča 
pravico do odškodnine ali nadomestila v naravi, ki se določi 
ob smiselni uporabi določb o razlastitvi v skladu z zakonom, 
ki ureja prostor.

150. člen
(obratovalni monitoring)

(1) Povzročitelj obremenitve mora pri opravljanju svoje 
dejavnosti zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na 
okolje (v nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring).

(2) Obratovalni monitoring obsega:
1. monitoring onesnaževanja okolja;
2. monitoring stanja okolja, če oseba iz prejšnjega od-

stavka s svojimi emisijami neposredno povzroča spremembo 
stanja okolja;

3. monitoring zaradi zmanjševanja tveganja za okolje in
4. monitoring naravnih pojavov, če povzročitelj obremeni-

tve s svojo dejavnostjo neposredno vpliva nanje.
(3) Povzročitelj obremenitve mora podatke obratovalnega 

monitoringa najmanj enkrat letno sporočati ministrstvu in občini, 
na območju katere obratuje, ter o njegovih rezultatih obveščati 
javnosti.

(4) Povzročitelj obremenitve mora zaradi izvajanja mo-
nitoringa dopustiti vstop v poslovne prostore osebi, vpisani v 
evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

(5) Minister predpiše vrste emisij, standardov kakovosti 
okolja in naravnih pojavov, ki so predmet obratovalnega mo-
nitoringa, metodologijo njegovega izvajanja ter način, vrsto in 
obliko sporočanja podatkov ministrstvu, občini, na območju 
katere oseba obratuje, in obveščanja javnosti.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek se za naprave in dejav-
nosti iz 110. člena tega zakona uporabljata obseg in metodolo-
gija obratovalnega monitoringa iz zaključkov o BAT.

(7) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave obvešča javnost o rezultatih monitoringa, določenega 
v okoljevarstvenem dovoljenju, ki jih povzročitelj obremenitve 
pošilja ministrstvu.

(8) Določbe o obratovalnem monitoringu iz tega člena ter 
151., 152. in 153. člena tega zakona se smiselno uporabljajo za 
monitoring lastnosti proizvodov in trajnostnih meril za material-
ne, surovine in proizvode ter oceno odpadkov pred odlaganjem 
ali oceno nevarnih odpadkov pred sežiganjem.

151. člen
(izvajanje obratovalnega in kontrolnega monitoringa)
(1) Obratovalni monitoring iz prejšnjega člena in kontrolni 

monitoring, ki se izvede na zahtevo inšpektorja pri opravljanju 
nalog inšpekcijskega nadzora, lahko izvaja le oseba, vpisana 
v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa.

(2) V evidenco iz prejšnjega odstavka se po uradni dol-
žnosti vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, 
ki ima pravnomočno pooblastilo ali potrdilo ministrstva za izva-
janje obratovalnega monitoringa.

(3) Ministrstvo z odločbo izda pooblastilo za izvajanje 
prvih meritev in obratovalnega monitoringa pravni osebi ali 
samostojnemu podjetniku posamezniku, ki izpolnjuje naslednje 
pogoje, ki jih izkaže v vlogi:

1. je registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega 
svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja;

2. razpolaga z opremo za izvajanje prvih meritev in obra-
tovalnega monitoringa;

3. je usposobljena za izvajanje prvih meritev in obratoval-
nega monitoringa;

4. da nad njo ni začet stečajni postopek ali postopek 
prenehanja ter
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5. v petih letih pred izdajo pooblastila ni bila pravnomoč-
no obsojena zaradi gospodarskega kaznivega dejanja zoper 
gospodarstvo ali kaznivega dejanja zoper okolje, prostor in 
naravne dobrine.

(4) Šteje se, da je pogoj iz 3. točke prejšnjega odstavka 
izpolnjen, če ima oseba iz drugega odstavka tega člena pred-
pisano akreditacijo ali izpolnjuje druge predpisane tehnične 
pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa.

(5) Pooblastilo iz tretjega odstavka tega člena ali potrdilo 
iz osmega odstavka tega člena velja šest let od dneva njegove 
pravnomočnosti.

(6) V pooblastilu iz tretjega odstavka ali potrdilu iz osmega 
odstavka tega člena ministrstvo določi zlasti:

1. obseg obratovalnega monitoringa,
2. časovno veljavnost pooblastila in
3. podizvajalca, če se obratovalni monitoring izvaja tudi s 

podizvajalcem in ta izpolnjuje predpisane pogoje.
(7) Če imetnik pooblastila iz tretjega odstavka tega člena 

poda vlogo za njegovo spremembo, ministrstvo v postopku 
odločanja o spremembi preverja le izpolnjevanje tistih zahtev iz 
2. in 3. točke tretjega odstavka tega člena ter 3. točke šestega 
odstavka tega člena, ki so relevantne za spremembo pooblastila.

(8) Oseba iz druge države članice, ki je v tej državi čla-
nici upravičena izvajati obratovalni monitoring, pridobi potrdilo 
ministrstva za vpis v evidenco iz prvega odstavka tega člena, 
ki ga izda ministrstvo z odločbo, če dokaže, da je upravičena 
izvajati monitoring na način, kot ga določa predpis ministra iz 
petega odstavka prejšnjega člena.

(9) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Vlada v 
predpisu iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona določi, da 
obratovalni monitoring izvaja oseba, ki ni vpisana v evidenco iz 
prvega odstavka tega člena, če gre za trajne ali dnevne meritve 
emisij iz zaključkov o BAT.

(10) Ne glede na prvi odstavek tega člena lahko Vlada v 
predpisu iz 18. člena tega zakona določi, da obratovalni moni-
toring izvaja oseba, ki ni vpisana v evidenco iz prvega odstavka 
tega člena, če gre za:

1. trajne meritve pretoka, meritve pH vrednosti ali tempe-
rature odpadne vode;

2. meritve hrupa zaradi uporabe zvočnih naprav;
3. trajne meritve stanja okolja ali
4. meritve komunalne odpadne vode iz komunalnih čistil-

nih naprav manjše zmogljivosti.
(11) Če predpis iz 18. člena tega zakona ureja tudi trajne 

meritve stanja okolja ali meritve komunalne odpadne vode iz 
komunalnih čistilnih naprav manjše zmogljivosti, Vlada v njem 
določi tudi vrste trajnih meritev iz 3. točke prejšnjega odstavka 
oziroma zmogljivost naprave iz 4. točke prejšnjega odstavka.

(12) Minister s predpisom določi opremo in vrsto akredi-
tacije ali druge tehnične pogoje, ki jih mora izpolnjevati oseba 
iz tretjega odstavka tega člena, ter predpiše pogoje, ki jih mora 
izpolnjevati podizvajalec iz 3. točke šestega odstavka tega 
člena. V predpisu iz prejšnjega stavka za primere iz devetega 
in desetega odstavka tega člena minister določi tudi zahteve v 
zvezi z merilno opremo.

152. člen
(preverjanje kakovosti monitoringa)

(1) Preverjanje kakovosti izvajanja monitoringa iz 147., 
148., 150., 151. in osmega odstavka 247. člena zagotavlja 
ministrstvo.

(2) Preverjanje iz prejšnjega odstavka se zagotavlja zlasti 
s:

1. preizkušanjem strokovne usposobljenosti izvajalcev 
monitoringa;

2. analiziranjem poročil o izvajanju monitoringa in
3. izvajanjem naključnih meritev parametrov monitoringa 

in primerjanja rezultatov s podatki iz poročil o monitoringu.
(3) Minister podrobneje predpiše način preverjanja kako-

vosti izvajanja monitoringa iz prejšnjega odstavka.

153. člen
(odvzem pooblastila)

(1) Ministrstvo odloči o odvzemu pooblastila za izvajanje 
prvih meritev in obratovalnega monitoringa ter izbrisu iz eviden-
ce izvajalcev obratovalnega monitoringa z odločbo, če:

1. pooblaščena oseba to sama zahteva;
2. pooblaščena oseba ne izpolnjuje več predpisanih po-

gojev;
3. so bile s kontrolnim monitoringom iz osmega odstavka 

247. člena tega zakona več kot dvakrat ugotovljene nepravil-
nosti pri izvajanju obratovalnega monitoringa ali

4. je ob preverjanju kakovosti monitoringa iz 2. in 3. točke 
drugega odstavka prejšnjega člena ugotovilo kršitve, zaradi 
katerih obstaja utemeljen dvom o usposobljenosti izvajalca 
obratovalnega monitoringa.

(2) Ministrstvo izda odločbo o izbrisu iz evidence izva-
jalcev obratovalnega monitoringa osebi iz osmega odstavka 
151. člena tega zakona, če:

1. to sama zahteva;
2. ni več upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi 

državi članici;
3. so izpolnjeni razlogi iz 3. ali 4. točke prejšnjega od-

stavka.
(3) Oseba iz prvega ali drugega odstavka tega člena ne 

sme izvajati obratovalnega monitoringa z dnem pravnomoč-
nosti odločbe o odvzemu pooblastila in izbrisu iz evidence 
izvajalcev obratovalnega monitoringa, ministrstvo pa jo izbri-
še iz evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa z dnem 
pravnomočnosti odločbe o odvzemu pooblastila in izbrisu iz 
evidence izvajalcev obratovalnega monitoringa.

(4) Zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena ni pritož-
be, dopusten pa je upravni spor.

(5) Oseba, izbrisana iz evidence izvajalcev obratovalnega 
monitoringa zaradi razlogov iz 2., 3. ali 4. točke prvega odstav-
ka tega člena ali 2. točke drugega odstavka tega člena, ne 
more biti vanjo ponovno vpisana prej kakor po preteku šestih 
let od dneva izbrisa.

2. Register

154. člen
(register)

(1) Ministrstvo za izvajanja nalog in postopkov po tem za-
konu zbira, vodi in obdeluje podatke iz evidenc, ki so sestavni 
del registra varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: register), ki 
vsebuje:

1. evidenco oseb, ki so pridobile okoljevarstveno soglasje 
po tem zakonu ali integralno gradbeno dovoljenje po zakonu, 
ki ureja graditev;

2. evidenco oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje po 
tem zakonu;

3. evidenco upravljavcev naprav ali izvajalcev dejavnosti, 
ki morajo svojo napravo ali dejavnost prijaviti ministrstvu;

4. evidenco oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za opra-
vljanje dejavnosti monitoringa ter drugih dejavnosti varstva 
okolja v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, ter evidenco oseb, ki imajo pridobljeno odločbo o 
dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti;

5. evidenco izvajalcev usposabljanja in evidenco potrdil 
o usposobljenosti;

6. evidenco oseb, ki imajo dovoljenje za izpuščanje to-
plogrednih plinov;

7. evidenco izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva 
okolja in upravljanja voda;

8. evidenco povzročiteljev okoljske škode in evidenco 
povzročiteljev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske 
škode;

9. evidenco nevladnih organizacij, ki na področju varstva 
okolja in ohranjanja narave delujejo v javnem interesu;

10. evidenco EMAS;
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11. evidenco oseb, ki so izdelale okoljska poročila iz dru-
gega odstavka 87. člena tega zakona, in

12. evidenco oseb, ki so izdelale poročila o vplivih na 
okolje iz drugega odstavka 94. člena tega zakona;

13. evidenco organizacij, ki so pridobile dovoljenje za 
skupno izpolnjevanje obveznosti po tem zakonu in evidenco 
proizvajalcev, ki so pridobili dovoljenje za samostojno izpolnje-
vanje obveznosti po tem zakonu.

(2) Evidenca oseb, ki so pridobile okoljevarstveno so-
glasje po tem zakonu, ali integralno gradbeno dovoljenje po 
zakonu, ki ureja graditev, vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča ali firmo in sedež osebe;

2. vrsto, obseg in lokacijo posega ter
3. številko, datum izdaje okoljevarstvenega soglasja ali 

integralnega gradbenega dovoljenja in podatek o pravnomoč-
nosti akta.

(3) Evidenca oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje, 
vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča ali firmo in sedež osebe;

2. vrsto, obseg in lokacijo obremenjevanja okolja, ki ga 
oseba povzroča s svojo dejavnostjo, ter

3. številko, datum izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in 
podatek o pravnomočnosti akta.

(4) Evidenca upravljavcev naprav ali izvajalcev dejavno-
sti, ki morajo svojo napravo ali dejavnost prijaviti ministrstvu, 
vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča ali firmo in sedež osebe;

2. opis naprave ali obrata in dejavnosti, ki v njej poteka, 
ali opis dejavnosti, ki se opravlja, ter

3. evidenčno številko.
(5) Evidenca oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za 

opravljanje dejavnosti monitoringa ter drugih dejavnosti varstva 
okolja v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
predpisi, ter evidenca oseb, ki imajo pridobljeno odločbo o 
dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti, vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča ali firmo in sedež osebe;

2. vrsto in obseg dejavnosti varstva okolja, za katero ima 
oseba pooblastilo ali potrdilo ali odločbo, in

3. podatke o izdanem pooblastilu, potrdilu ali odločbi.
(6) Evidenca izvajalcev usposabljanja in evidenca potrdil 

o usposobljenosti vsebuje:
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča ali firmo in sedež osebe;
2. evidenčno številko izvajalca usposabljanja;
3. področje izvajanja usposabljanja in preverjanja uspo-

sobljenosti;
4. številko in datum izdaje potrdila o usposobljenosti ter
5. vrsto dejavnosti, za katero je izdano potrdilo o uspo-

sobljenosti.
(7) Evidenca oseb, ki imajo dovoljenje za izpuščanje to-

plogrednih plinov iz 184. člena tega zakona, vsebuje:
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-

lišča ali firmo in sedež osebe;
2. vrsto, obseg in lokacijo obremenjevanja okolja, ki ga 

oseba povzroča s svojo dejavnostjo, in
3. številko, datum izdaje dovoljenja za izpuščanje toplo-

grednih plinov in podatek o pravnomočnosti akta.
(8) Evidenca izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva 

okolja vsebuje:
1. firmo in sedež osebe ter
2. način, vrsto, obseg in območje izvajanja gospodarske 

javne službe.
(9) Evidenca povzročiteljev okoljske škode in evidenca 

povzročiteljev neposredne nevarnosti za nastanek okoljske 
škode vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča ali firmo in sedež osebe;

2. vrsto dejavnosti povzročitelja;
3. vrsto okoljske škode;
4. datum nastanka oziroma odkritja okoljske škode;
5. izid sanacijskega postopka.
(10) Evidenca nevladnih organizacij, ki na področju var-

stva okolja in ohranjanja narave delujejo v javnem interesu, 
vsebuje:

1. ime nevladne organizacije,
2. sedež in naslov ter
3. dejavnost nevladne organizacije.
(11) Evidenca EMAS vsebuje:
1. firmo in sedež organizacije ter
2. datum, obseg vključitve in registrsko številko.
(12) Evidenca oseb iz 11. točke prvega odstavka tega 

člena vsebuje:
1. firmo in sedež osebe;
2. datum začetka postopka celovite presoje vplivov na 

okolje iz 77. člena tega zakona in
3. podatke o vrsti plana.
(13) Evidenca oseb, ki so izdelale poročila o vplivih na 

okolje iz prvega odstavka 94. člena tega zakona, vsebuje:
1. firmo in sedež osebe;
2. datum začetka postopka presoje vplivov na okolje iz 

88. člena tega zakona ter
3. podatke o oznaki in vrsti posega v okolje glede na opis 

posega v predpisu iz četrtega odstavka 89. člena tega zakona.
(14) Evidenca organizacij, ki so pridobile dovoljenje za 

skupno izpolnjevanje obveznosti po tem zakonu vsebuje:
1. firmo in sedež organizacije,
2. vrste in skupine proizvodov, za katere velja PRO, ki jih 

pridruženi proizvajalci organizacije dajejo na trg v Republiki 
Sloveniji,

3. odpadke iz proizvodov, za katere organizacija zagota-
vlja izvajanje skupnega izpolnjevanja obveznosti ter

4. številko, datum izdaje dovoljenja in podatek o pravno-
močnosti akta.

(15) Evidenca proizvajalcev, ki so pridobili dovoljenje za 
samostojno izpolnjevanje obveznosti po tem zakonu vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebiva-
lišča ali firmo in sedež proizvajalca,

2. vrste in skupine proizvodov, za katere velja PRO, ki jih 
proizvajalec daje na trg v Republiki Sloveniji,

3. odpadke iz proizvodov, za katere proizvajalec zagota-
vlja izvajanje samostojnega izpolnjevanja obveznosti, ter

4. številko, datum izdaje dovoljenja in podatek o pravno-
močnosti akta.

(16) Če je oseba iz drugega do petnajstega odstavka 
tega člena fizična oseba, se v evidenco vpišejo ime in priimek, 
enotna matična številka občana in stalno oziroma začasno pre-
bivališče. Upravljavec centralnega registra prebivalstva mora 
fizični osebi, ki na območju Republike Slovenije nima stalnega 
oziroma začasnega prebivališča, na zahtevo ministrstva dolo-
čiti enotno matično številko občana zaradi vpisa v evidenco.

(17) Če je oseba iz drugega do petnajstega odstavka tega 
člena pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, se v 
evidenco vpišejo firma oziroma ime, sedež in poslovni naslov, 
na katerega se tej osebi vročajo pisemske pošiljke, in enolična 
identifikacijska številka, ki jo določi upravljavec poslovnega re-
gistra. Upravljavec poslovnega registra mora pravno osebo, ki 
potrebuje enolično identifikacijsko številko za vpis v evidenco, 
na zahtevo ministrstva vpisati v poslovni register, tudi če po 
splošnih pravilih zakona, ki ureja poslovni register, ta pravna 
oseba ne izpolnjuje pogojev za vpis v ta register.

(18) Ministrstvo vodi in vzdržuje evidenco posamičnih 
aktov, izdanih na podlagi tega zakona in njihovih sprememb, 
vključno z evidenco uradnega prepisa izreka, izdanega v skla-
du s 107. členom tega zakona. Evidenca posamičnih aktov iz 
prejšnjega stavka je povezana z evidencami iz 1. do 13. točke 
prvega odstavka tega člena.

(19) Ministrstvo akte iz prejšnjega odstavka izbriše iz evi-
dence na podlagi pravnomočne odločbe o odvzemu, odpravi, 
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razveljavitvi ali prenehanju veljavnosti posamičnih aktov iz 
prejšnjega odstavka.

(20) Pristojni organ občine mora ministrstvu sporočiti po-
datke o izvajalcih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva 
okolja, potrebnih za vodenje in vzdrževanje evidence.

(21) Podatki iz registra so javni.
(22) Ministrstvo zagotovi, da so podatki iz evidence iz 

osemnajstega odstavka tega člena na spletu dostopni vsa-
komur.

(23) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino in način vo-
denja registra iz prvega odstavka tega člena, postopek vpisa, 
sprememb in izbrisa iz evidenc, vsebino potrdil in odločb iz 
evidenc ter druge podatke, ki jih morajo osebe iz drugega do 
petnajstega odstavka tega člena posredovati ministrstvu za 
vpis v evidence iz teh odstavkov.

3. Informacijski sistem okolja

155. člen
(informacijski sistem okolja)

(1) Za opravljanje nalog države na področju varstva oko-
lja, vključno z vodenjem registra in seznanjanjem javnosti z 
okoljskimi podatki ter podporo občinam pri izvajanju njihovih 
nalog na področju varstva okolja, ministrstvo zagotavlja vode-
nje in vzdrževanje informacijskega sistema okolja.

(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka združuje 
zlasti podatke o stanju okolja in njegovih delov, podatke ali 
povzetke podatkov monitoringa okolja, podatke o območjih 
odlagališč odpadkov in drugih območjih okoljskih omejitev, po-
datke o emisijah in njihovih virih, odpadkih in ravnanju z njimi, 
podatke iz registra iz prejšnjega člena, podatke, potrebne za 
poročanje v skladu s 159. členom tega zakona, ter podatke o 
preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic.

(3) Viri podatkov za informacijski sistem okolja so poleg 
podatkov, pridobljenih na podlagi tega zakona, tudi podatki, ki 
se nanašajo na okolje iz državne statistike, katastrov, javnih 
knjig, registrov, evidenc in drugih baz, vzpostavljenih pri držav-
nih organih in organih občin ter drugih organizacijah na podlagi 
zakona. Nosilci baz podatkov iz prejšnjega stavka so dolžni 
ministrstvu tekoče pošiljati podatke, ki jih ta zahteva za potrebe 
delovanja informacijskega sistema varstva okolja.

(4) Informacijski sistem okolja v skladu s sklenjenimi med-
narodnimi pogodbami vsebuje tudi register izpustov in preno-
sov onesnaževal.

(5) Podrobnejšo vsebino in funkcije informacijskega sis-
tema varstva okolja predpiše Vlada.

4. Obveščanje javnosti o okoljskih podatkih

156. člen
(poročila o okolju)

(1) Ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi najmanj 
vsako četrto leto pripravi celovito poročilo o okolju v Republiki 
Sloveniji.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka sprejme Vlada in ga 
posreduje Državnemu zboru.

(3) Ministrstvo najmanj vsako drugo leto pripravi tudi po-
ročilo o okolju ali njegovih posameznih delih, ki je sestavljeno 
iz kazalcev okolja.

(4) Poročila iz prejšnjih odstavkov tega člena ministrstvo 
objavi na osrednjem spletnem mestu državne uprave tako, da 
so dostopna javnosti.

(5) Poročilo iz tretjega odstavka tega člena najmanj vsako 
peto leto za svoje območje pripravi in javno objavi tudi mestna 
občina, lahko pa tudi občina ali širša samoupravna lokalna 
skupnost ob smiselni uporabi določb 157. člena tega zakona.

157. člen
(poročilo o okolju in celovito poročilo o okolju)

(1) Poročilo iz prvega odstavka prejšnjega člena strnjeno 
prikaže stanje okolja, izvajanje ukrepov varstva okolja, mo-

žnosti za prihodnost in prihodnja prednostna področja varstva 
okolja.

(2) Poročilo iz tretjega odstavka prejšnjega člena na pod-
lagi kazalcev okolja in drugih virov informacij o okolju prikaže 
stanje okolja in druga dejstva, pomembna za celovito načrto-
vanje varstva okolja, ter vsebuje zlasti:

1. informacije o stanju in obremenjevanju delov okolja, 
predvsem tal, vode in zraka, biotske raznovrstnosti in naravnih 
vrednot, hrupa v okolju in odpadkih ter doseganju ciljev glede 
stanja okolja;

2. podatke o obremenjevanju in onesnaževanju okolja;
3. podatke o vplivu posameznih sektorjev na stanje oko-

lja, zlasti kmetijstva, ribištva, gozdarstva, energetike, prometa, 
industrije, turizma in rabe naravnih virov;

4. podatke o vplivih onesnaženega okolja na zdravje ljudi;
5. podatke o izvajanju ukrepov varstva okolja, vključno 

z oceno vključevanja zahtev varstva okolja v politike razvoja 
posameznih sektorjev in ukrepe za izboljšanje kakovosti de-
gradiranega okolja;

6. podatke o izobraževanju, obveščanju in sodelovanju 
javnosti na področju varstva okolja;

7. podatke o izpolnjevanju mednarodnih zavez na podro-
čju varstva okolja;

8. priporočila glede prednostnih nalog in ukrepov varstva 
okolja ter

9. druge podatke, pomembne za varstvo okolja.

158. člen
(posredovanje okoljskih podatkov za objavo)

(1) Ministrstvo v skladu s predpisi, ki urejajo dostop jav-
nosti do informacij javnega značaja, posreduje v objavo na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave zlasti:

1. nacionalni in operativne programe varstva okolja;
2. poročila o okolju;
3. podatke ali povzetke podatkov monitoringa okolja;
4. podatke o stanju okolja ali njegovih delov oziroma 

kazalce okolja;
5. okoljevarstvena soglasja, okoljevarstvena dovoljenja 

in dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov ter njihove 
spremembe, razen podatkov, ki po predpisih niso dostopni jav-
nosti, ali navedbo organa, pri katerem je soglasja ali dovoljenja 
mogoče dobiti;

6. podatke o ukrepih, ki jih upravljavec sprejme ob do-
končnem prenehanju obratovanja naprave, ter odločbe o do-
končnem prenehanju obratovanja naprave iz 125. člena tega 
zakona;

7. okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje;
8. podatke o ratificiranih mednarodnih pogodbah, ki se 

nanašajo na preprečevanje in zmanjševanje obremenjevanja 
okolja;

9. podatke o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degra-
diranih območjih, območjih okoljskih omejitev in drugih obmo-
čjih, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, 
upravljanja voda, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine 
predpisan poseben pravni režim ali status;

10. podatek o dostopnosti evidence posamičnih aktov iz 
drugega odstavka 154. člena tega zakona.

(2) Okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje morajo 
biti, skupaj z aktom, kateremu so podlaga, na spletu dostopna 
ves čas veljavnosti plana oziroma programa in okoljevarstve-
nega soglasja, sprejetega na njihovi podlagi.

159. člen
(poročanje EU o okoljskih podatkih)

(1) Ministrstvo posreduje in izmenjuje okoljske podatke 
s pristojnimi organi in organizacijami EU na način in v rokih, 
določenih v predpisih EU.

(2) Podatki iz prejšnjega odstavka so del informacijskega 
sistema okolja iz 155. člena tega zakona.
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5. Dostop do okoljskih podatkov

160. člen
(dostop do okoljskih podatkov)

(1) Državni organi, organi občin, javne agencije, javni 
skladi in druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil 
in izvajalci javnih služb morajo vsem zainteresiranim osebam 
omogočiti dostop do okoljskih podatkov, če to določajo ta za-
kon in predpisi, ki urejajo dostop javnosti do informacij javnega 
značaja.

(2) Okoljski podatek je zlasti podatek o:
1. stanju okolja in njegovih delov;
2. naravnih pojavih;
3. naravnih dobrinah (naravnem javnem dobru, naravnih 

vrednotah in biološki raznovrstnosti, vključno z gensko spreme-
njenimi organizmi, in naravnih virih);

4. emisijah, odpadkih in nevarnih snoveh, vključno z infor-
macijami o obremenjevanju okolja, ki ga povzročajo, in okolj-
skih nesrečah;

5. dejavnostih, vključno s postopki državnih organov, ob-
činskih organov in drugih oseb javnega prava, izvajalcev javnih 
služb in nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na spre-
jemanje z varstvom okolja povezanih splošnih in konkretnih 
pravnih aktov ali na sprejemanje strategij, planov, programov, 
sporazumov, okoljskih izhodišč in poročil, vodenje registrov in 
evidenc, vključno s temi akti, registri in evidencami;

6. ekonomskih analizah in ocenah, uporabljenih pri spre-
jemanju ukrepov iz prejšnje točke;

7. zdravstvenem stanju, varnosti in življenjskih razmerah 
ljudi, vključno s podatki o onesnaženosti prehranjevalnih verig, 
ter stanju objektov kulturne dediščine, če nanje vpliva ali bi lah-
ko vplivala obremenjenost okolja, ali z njimi povezani dejavniki 
ali postopki in dejavnosti iz 5. točke tega odstavka, in

8. preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih 
posledic.

(3) Ne glede na določbe predpisov iz prvega odstavka 
tega člena o izjemah glede dostopa do informacij javnega zna-
čaja so okoljski podatki, ki se nanašajo na emisije, odpadke, 
nevarne snovi v obratu in varnostno poročilo iz tretjega odstav-
ka 19. člena tega zakona, javni.

(4) Upravljavec obrata lahko zahteva, da se javnosti ne 
omogoči dostop do celotnega varnostnega poročila ali sezna-
ma nevarnih snovi v obratu in sicer iz razlogov, na podlagi 
katerih se lahko v skladu s predpisi o dostopu do informacij 
javnega značaja zavrne dostop do informacij javnega značaja. 
V takem primeru upravljavec obrata pripravi povzetek varno-
stnega poročila in seznama nevarnih snovi, iz katerih izključi 
podatke, ki niso javni.

(5) Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena 
lahko okoljski podatek, pridobljen prostovoljno in brez pravne 
obveznosti, posredujejo javnosti le ob pisnem soglasju osebe, 
ki je podatek dala, razen če gre za podatek o emisijah.

(6) Ne glede na zakon, ki ureja državno statistiko, je 
ministrstvo za namene analize, spremljanja in poročanja o 
nastajanju, zbiranju in obdelavi odpadkov ter doseganja ciljev 
na področju odpadkov, upravičeno do podatkov o nastalih od-
padkih in ravnanju z njimi, ki jih za potrebe statistike in priprave 
statističnih poročil v skladu z zakonom, ki ureja državno statisti-
ko, pripravi Statistični urad Republike Slovenije in pooblaščeni 
izvajalci dejavnosti državne statistike.

VII. ODGOVORNOST ZA PREPREČEVANJE  
IN SANACIJO OKOLJSKE ŠKODE

161. člen
(odgovornost za preprečevanje in sanacijo okoljske škode)

(1) Povzročitelj obremenitve je v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti iz drugega odstavka tega člena odgovoren za pre-
prečevanje neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode 

ter za preprečevanje in sanacijo okoljske škode ne glede na 
krivdo.

(2) Dejavnosti iz prejšnjega odstavka so:
1. obratovanje naprave, ki povzroča industrijske emisije, 

za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem 
zakonu;

2. ravnanje z odpadki, za katero je treba pridobiti okolje-
varstveno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi opravljanja prigla-
šene dejavnosti;

3. izpuščanje nevarnih snovi z odvajanjem odpadne vode 
v površinske ali podzemne vode, za katero je treba pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;

4. izpuščanje ali vbrizgavanje onesnaževal v površinske 
ali podzemne vode, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje po tem zakonu;

5. obratovanje naprave, ki povzroča onesnaževanje oko-
lja z emisijami določenih snovi v zrak in za katero je treba 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;

6. proizvodnja, uporaba, skladiščenje, predelava, polnjenje, 
izpust v okolje ali prevoz ali prenos znotraj naprave ali obrata 
nevarnih snovi ali zmesi po predpisih o kemikalijah, fitofarma-
cevtskih sredstev po predpisih o fitofarmacevtskih sredstvih in 
biocidnih proizvodov po predpisih o biocidnih proizvodih;

7. odvzem in zajezitev vode, za katero je predpisana 
pridobitev vodne pravice po predpisih o vodah;

8. ravnanje z rudarskimi odpadki, za katero je treba prido-
biti okoljevarstveno dovoljenje po tem zakonu;

9. prevoz nevarnega blaga po cesti, železnici ali zraku 
in prevoz nevarnega blaga ali nevarnih snovi, ki vsebujejo 
onesnaževala, nevarna za vode, po celinskih vodah ali morju;

10. delo z gensko spremenjenimi organizmi v zaprtih sis-
temih, njihovo namerno sproščanje v okolje ali dajanje v promet 
v skladu s predpisi o ravnanju z gensko spremenjenimi organiz-
mi, vključno s prevozom gensko spremenjenih organizmov, in

11. čezmejno pošiljanje odpadkov, za katero je treba pri-
dobiti soglasje, ali je to prepovedano po predpisih EU, ki urejajo 
pošiljanje odpadkov, pa se kljub temu izvaja.

(3) Povzročitelj obremenitve, ki izvaja dejavnost, ki ni 
določena v prejšnjem odstavku, je odgovoren le za povzročitev 
neposredne nevarnosti za nastanek okoljske škode ali za na-
stanek okoljske škode na zavarovanih vrstah in habitatnih tipih, 
če je bila storjena namenoma ali iz malomarnosti.

(4) Oseba iz prvega in tretjega odstavka tega člena mora 
sprejeti in izvesti vse ukrepe za preprečitev nastanka okoljske 
škode oziroma sanacijo okoljske škode v skladu z določbami 
tega zakona.

(5) Če je povzročiteljev okoljske škode več in se ne da 
ugotoviti odgovornost posameznega povzročitelja, so odgo-
vorni solidarno.

(6) Določbe tega poglavja ne izključujejo odgovornosti 
povzročitelja okoljske škode proti tretjim osebam v skladu z 
obligacijskim zakonikom.

(7) Povzročitelj obremenitve, ki izvaja dejavnosti iz 1. do 
8. točke drugega odstavka tega člena, mora zavarovati svojo 
odgovornost za nastanek okoljske škode zaradi povzročitve 
nenadnega onesnaženja, iz katere se krijejo stroški analizi-
ranja in spremljanja emisije onesnaževal v okolje, čiščenja 
onesnaženega dela okolja in oddajo nastalih odpadkov ose-
bam iz 25. člena tega zakona. Višina zavarovalne vsote mora 
biti sklenjena za višino 100.000,00 eurov, če ima povzročitelj 
obremenitve iz prvega odstavka tega člena letne prihodke do 
2.000.000,00 eurov, v višini 200.000,00 eurov, če ima povzro-
čitelj obremenitve iz prvega odstavka tega člena letne prihodke 
do 10.000.000,00 eurov in v višini 250.000,00 eurov, če ima 
povzročitelj obremenitve iz prvega odstavka tega člena letne 
prihodke, ki so večji od 10.000.000,00 eurov. Povzročitelj obre-
menitve mora dokazilo o zavarovanju svoje odgovornosti za 
nastanek okoljske škode zaradi povzročitve nenadnega one-
snaženja predložiti pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo.

(8) Če pride do nastanka okoljske škode ter povzročitelj 
obremenitve po njenem nastanku in pred izvedbo sanacije od-
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svoji premičnine ali nepremičnine, s katerimi izvaja dejavnost iz 
drugega odstavka tega člena, je pogodba, s katero premičnine 
in nepremičnine odsvoji, nična, razen če je sestavni del pogod-
be tudi določba, da druga oseba prevzema tudi obveznosti in 
stroške sanacije.

162. člen
(okoljska škoda)

(1) Okoljska škoda, povzročena zavarovanim vrstam, 
njihovim habitatom in habitatnim tipom, ki se prednostno ohra-
njajo v ugodnem stanju po predpisih o ohranjanju narave, je 
škoda, ki ima večji škodljiv vpliv na doseganje ali ohranjanje 
njihovega ugodnega stanja po predpisih o ohranjanju narave, 
ugotovljena na podlagi meril, ki so predpisana v predpisu iz 
petega odstavka tega člena.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se za okolj-
sko škodo ne šteje škoda, nastala zaradi škodljivih vplivov na 
zavarovanih vrstah, njihovih habitatih ali habitatnih tipih, ki so 
bili ugotovljeni in dovoljeni ali predpisani na podlagi postopka 
presoje sprejemljivosti planov in posegov v naravo ali uve-
ljavljanja odstopanj od strogega varstva zavarovanih vrst po 
predpisih o ohranjanju narave.

(3) Okoljska škoda na vodah je škoda, ki povzroči po-
slabšanje ekološkega ali kemijskega stanja površinskih voda, 
kemijskega stanja podzemnih voda, ekološkega potenciala 
močno preoblikovanih vodnih teles površinskih voda, količin-
skega stanja podzemnih voda za en ali več kakovostnih razre-
dov ali poslabšanje razreda kakovosti enega ali več elementov 
kakovosti ekološkega stanja površinskih voda brez poslabšanja 
ekološkega stanja, razen če gre za dopustne izjeme pri izpol-
njevanju ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja 
voda po predpisih o vodah.

(4) Okoljska škoda, povzročena tlom, je vsako onesna-
ženje tal, ki predstavlja znatno nevarnost škodljivih vplivov 
na zdravje ljudi zaradi neposrednega ali posrednega vnosa 
snovi, zmesi, organizmov ali mikroorganizmov, v ali pod tla ali 
takega vnosa snovi ali zmesi, ki povzroči preseganje kritične 
ali opozorilne vrednosti nevarnih snovi v tleh, če pri določenih 
vrstah rabe tal obstaja verjetnost škodljivih učinkov ali vplivov 
na zdravje človeka.

(5) Minister na podlagi predpisa EU, ki ureja okoljsko od-
govornost v zvezi s preprečevanjem in sanacijo okoljske škode, 
predpiše podrobnejša merila za ugotavljanje škodljivosti vpliva 
iz prvega odstavka tega člena.

163. člen
(izključitev uporabe)

(1) Določbe tega poglavja se ne uporabljajo za neposre-
dno nevarnost nastanka okoljske škode oziroma za okoljsko 
škodo, ki je nastala zaradi:

1. oboroženega spopada, sovražnosti, državljanske voj-
ne, vstaje ali izjemnega, neizogibnega in neustavljivega na-
ravnega pojava;

2. izrednega dogodka, pri kakršnem sta odgovornost in 
odškodnina urejeni z ratificiranimi in objavljenimi mednarodnimi 
konvencijami, ki urejajo civilno odgovornost za škodo, pov-
zročeno z onesnaženjem z nafto, ustanovitev Mednarodnega 
sklada za povrnitev škode, povzročene z onesnaženjem z 
nafto, civilno škodo, povzročeno z onesnaženjem z gorivom, 
odgovornost in nadomestilo škode v zvezi s prevozom nevarnih 
in zdravju škodljivih snovi po morju ter civilno odgovornost za 
škodo, povzročeno s prevozom nevarnega blaga po cestah, 
železnicah in notranjih plovnih poteh, vključno z morebitnimi 
njihovimi prihodnjimi spremembami;

3. jedrske nevarnosti ali zaradi izrednega dogodka ali 
dejavnosti, pri kateri je odgovornost ali odškodnina urejena 
z ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo, ki ureja 
jedrsko nevarnost, odgovornost zanjo, in s tem povezano 
odškodnino, vključno z morebitnimi njihovimi prihodnjimi spre-
membami;

4. razpršenega onesnaževanja, razen če je mogoče ugo-
toviti vzročno zvezo med okoljsko škodo in dejavnostjo posa-
meznega povzročitelja, in

5. dejavnosti, katere glavni namen je obramba države ali 
mednarodne varnosti ali varstvo pred naravnimi nesrečami.

(2) Določbe tega poglavja ne posegajo v pravico pov-
zročitelja obremenitve, da omeji svojo odgovornost v skladu 
z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, ki urejajo plovbo 
po morju in notranjih vodah, vključno z morebitnimi njihovimi 
prihodnjimi spremembami.

164. člen
(izvajanje preprečevalnih ukrepov v primeru neposredne 

nevarnosti za nastanek okoljske škode)
(1) V primeru neposredne nevarnosti za nastanek okolj-

ske škode mora njen povzročitelj izvesti vse potrebne ukrepe, 
da to škodo prepreči, ter nemudoma obvestiti ministrstvo o 
vseh pomembnih dejstvih, zlasti pa o dejanskem stanju okolja 
in izvedenih ukrepih.

(2) Preprečevalni ukrepi iz prejšnjega odstavka so tisti 
ukrepi, ki jih povzročitelj sprejme in izvede zaradi dogodka, de-
janja ali opustitve dejanja, ki je ustvarilo neposredno nevarnost 
za nastanek okoljske škode, njihov namen pa je preprečiti ali 
čim bolj zmanjšati možnost nastanka take škode.

(3) Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za neposre-
dno nevarnost za nastanek okoljske škode, lahko od njenega 
povzročitelja zahteva informacije o vseh pomembnih dejstvih v 
zvezi s to nevarnostjo. Če povzročitelj neposredne nevarnosti 
za nastanek okoljske škode ni izvedel vseh potrebnih ukrepov 
za preprečitev nastanka okoljske škode ali če je te ukrepe iz-
vedel, pa po mnenju ministrstva ne zadostujejo za preprečitev 
nastanka okoljske škode, ministrstvo z odločbo odredi izvedbo 
ustreznih preprečevalnih ukrepov, vključno s podrobnejšimi 
navodili za njihovo izvedbo.

(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni do-
voljena, dopusten pa je upravni spor.

165. člen
(izvajanje sanacijskih ukrepov v primeru nastanka  

okoljske škode in odločba)
(1) V primeru nastanka okoljske škode mora njen povzro-

čitelj nemudoma izvesti vse potrebne ukrepe za njeno omejitev. 
O vseh pomembnih dejstvih v zvezi z nastalo okoljsko škodo 
mora nemudoma obvestiti ministrstvo ter mu poslati predlog 
sanacijskih ukrepov v odobritev, ministrstvo preuči vrsto, obseg 
in pomen okoljske škode za prizadeti posebni del okolja in mo-
žnost njegove naravne obnovitve, povzročitelju pa na podlagi 
predpisa iz sedmega odstavka tega člena z odločbo odredi 
izvedbo najustreznejših sanacijskih ukrepov.

(2) Če je ministrstvo obveščeno ali samo izve za nasta-
nek okoljske škode, lahko od njenega povzročitelja zahteva 
informacije o vseh pomembnih dejstvih o nastali škodi. Če 
ministrstvo ugotovi, da povzročitelj okoljske škode ni izvedel 
ukrepov za njeno omejitev ali da ti ne zadostujejo, z odločbo 
iz prejšnjega odstavka odredi izvedbo sanacijskih ukrepov, 
vključno s podrobnejšimi navodili za njihovo izvedbo. Zoper 
odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(3) Potrebni ukrepi iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena, ki jih mora v primeru nastanka okoljske škode izvesti 
njen povzročitelj, obsegajo vse izvedljive ukrepe, s katerimi je 
mogoče takoj nadzirati, obvladati, odstraniti ali kako drugače 
ravnati z onesnaževali oziroma drugimi dejavniki škode, da se 
omejijo ali preprečijo nadaljnja okoljska škoda in škodljivi vplivi 
na zdravje ljudi ali nadaljnje zmanjševanje koristne vloge, ki jo 
ima poškodovani del okolja za drug del okolja ali za človeka.

(4) Sanacijski ukrepi iz prvega ali drugega odstavka tega 
člena so ukrepi ali njihova kombinacija, vključno z ukrepi za 
ublažitev, ali prehodni ukrepi za obnovitev, sanacijo ali nadome-
stitev poškodovanega posebnega dela okolja oziroma njegovih 
zmanjšanih funkcij ali za zagotovitev ustreznega nadomestila 
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tem delom ali funkcijam v skladu s predpisom iz sedmega 
odstavka tega člena.

(5) Če je primerov okoljske škode več, izvedba sana-
cijskih ukrepov pa ni mogoča hkrati, ministrstvo odloči tudi o 
vrstnem redu izvedbe teh ukrepov, pri čemer upošteva vrsto, 
obseg in pomen posameznih primerov okoljske škode za priza-
deti posebni del okolja, vključno z nevarnostjo za zdravje ljudi, 
in možnost njegove naravne obnovitve.

(6) Lastnik ali drug posestnik zemljišča, na katerem je 
nastala neposredna nevarnost okoljske škode ali okoljska ško-
da, ter lastnik ali drug posestnik zemljišča, ki je nujno potrebno 
za izvedbo ukrepov iz 164. ali 165. člena tega zakona, mora 
dopustiti izvedbo ukrepov oziroma aktivnosti, potrebnih za iz-
vedbo teh ukrepov.

(7) Vlada predpiše vrste sanacijskih ukrepov, ki so pod-
laga za izbiro najustreznejših ukrepov za sanacijo okoljske 
škode.

166. člen
(zagotovitev izvedbe ukrepov na račun povzročitelja)
(1) Če povzročitelj v roku iz odločbe, izdane na podlagi 

tretjega odstavka 164. ali prvega odstavka 165. člena, ne izvrši 
v njej določenih ukrepov, izvedbo teh ukrepov na račun povzro-
čitelja zagotovi ministrstvo, o čemer izda sklep.

(2) Ministrstvo izvedbo preprečevalnih oziroma sanacij-
skih ukrepov zagotovi tudi, kadar povzročitelj ni znan oziroma 
ga ni mogoče identificirati. Če je povzročitelj ugotovljen pozne-
je, država od njega zahteva povračilo stroškov.

167. člen
(stroški preprečevalnih in sanacijskih ukrepov)

(1) Povzročitelj okoljske škode krije stroške prepreče-
valnih oziroma sanacijskih ukrepov, izvedenih v skladu s tem 
zakonom.

(2) Povzročitelj okoljske škode krije tudi stroške ugota-
vljanja vrste, obsega in pomena okoljske škode ali njene ne-
posredne nevarnosti, stroške vodenja upravnega postopka in 
zbiranja podatkov ter stroške spremljanja in nadzora izvajanja 
ukrepov, o čemer izda ministrstvo poseben sklep.

(3) Ministrstvo ima pravico z odločbo zahtevati povračilo 
stroškov za izvedbo ukrepov iz prvega in drugega odstavka 
tega člena, ki jih je samo izvedlo, in sicer v petih letih od dne, ko 
so bili izvedeni, oziroma od dne, ko je bil ugotovljen povzročitelj 
okoljske škode.

(4) Oseba iz prvega odstavka tega člena ni dolžna kriti 
stroškov preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov, če do-
kaže, da je neposredna nevarnost za nastanek okoljske škode 
oziroma okoljska škoda nastala zaradi izpolnitve obvezujočega 
ukaza ali navodila državnega ali občinskega organa ali osebe 
z javnimi pooblastili, razen če je bilo to izdano po emisiji ali 
dogodku, ki ga je povzročila dejavnost te osebe.

(5) Če pride do neposredne nevarnosti za nastanek okolj-
ske škode oziroma okoljsko škodo na posesti povzročitelja 
obremenitve, ta ni dolžan kriti stroškov preprečevalnih oziroma 
sanacijskih ukrepov, če dokaže, da je neposredno nevarnost 
za nastanek okoljske škode oziroma okoljsko škodo povzroči-
la tretja oseba, povzročitelj obremenitve pa je imel izvedene 
ustrezne varnostne ukrepe.

(6) Povzročitelj obremenitve ima v primeru iz prejšnjega 
odstavka pravico, da mu stroške povrne tretja oseba, v primeru 
iz četrtega odstavka pa, da mu stroške povrne država, občina 
ali oseba z javnimi pooblastili, ki je izdala ukaz ali navodilo, 
zaradi izpolnitve katerega je nastala neposredna nevarnost za 
nastanek okoljske škode oziroma okoljska škoda.

(7) Obveznosti kritja stroškov iz prvega in drugega od-
stavka tega člena se prenesejo na univerzalnega pravnega 
naslednika povzročitelja okoljske škode.

(8) Odgovornost iz prejšnjega odstavka zavezuje tudi 
pravne naslednike lastnika nepremičnine pod pogoji, da so 
bili ali bi ob ustrezni skrbnosti morali biti seznanjeni s tem, da 

je neposredna nevarnost okoljske škode ali okoljska škoda 
izvirala iz njegove nepremičnine.

168. člen
(pravice zainteresirane javnosti)

(1) Nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena 
tega zakona in civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 
3. člena tega zakona ter pravna ali fizična oseba, ki je zaradi 
nastanka okoljske škode prizadeta v svojih pravnih koristih ali 
bi bila zaradi nastanka okoljske škode verjetno lahko prizadeta 
v svojih pravnih koristih, imajo pravico, da ministrstvo obvestijo 
o primerih okoljske škode ter zahtevajo, naj ministrstvo ukrepa 
v skladu z določbami tega zakona.

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka mora vsebovati infor-
macije in podatke, ki izkazujejo obstoj okoljske škode.

(3) Ministrstvo preuči obvestilo iz prvega odstavka tega 
člena in ga pošlje domnevnemu povzročitelju zatrjevane okolj-
ske škode, če presodi, da jo navedbe iz obvestila verjetno iz-
kazujejo, domnevni povzročitelj pa mora najkasneje v 14 dneh 
od prejema obvestila nanj odgovoriti.

(4) Informacijo o teku postopka in znanih pomembnih 
dejstvih v postopku izdaje odločbe o sanacijskih ukrepih iz 
165. člena tega zakona ministrstvo objavi na osrednjem sple-
tnem mestu državne uprave ter osebe iz prvega odstavka tega 
člena povabi k sodelovanju v skladu s šestim odstavkom tega 
člena.

(5) Če ministrstvo ugotovi, da je nastala okoljska škoda, 
izda o tem odločbo v skladu s prvim odstavkom 165. člena 
tega zakona in jo objavi na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave.

(6) V postopku izdaje odločbe iz prvega odstavka 165. čle-
na tega zakona ali odločbe, s katero se ugotovi, da okoljska 
škoda ni nastala, imajo osebe iz prvega odstavka pravico do 
sodelovanja z dajanjem mnenj, predlogov in pripomb v 30 dneh 
od objave javnega naznanila, ki ga ministrstvo objavi na osre-
dnjem spletnem mestu državne uprave.

(7) Pravna ali fizična oseba, ki je zaradi nastanka okoljske 
škode prizadeta v svojih pravnih koristih ali bi zaradi nastanka 
okoljske škode verjetno lahko bila prizadeta v svojih pravnih 
koristih, in nevladna organizacija iz prvega odstavka 237. člena 
tega zakona imajo v postopku izdaje odločbe iz prvega odstav-
ka 165. člena tega zakona položaj stranskega udeleženca. 
Položaj stranskega udeleženca v tem postopku ima tudi lastnik 
ali drug posestnik zemljišča, ki je nujno potrebno za izvedbo 
ukrepov iz odločbe iz prvega odstavka 165. člena tega zakona.

(8) Osebe iz prejšnjega odstavka lahko zoper odločbo iz 
prvega odstavka 165. člena tega zakona ali odločbo, s katero 
se ugotovi, da okoljska škoda ni nastala, vložijo tožbo skladno 
z zakonom, ki ureja upravni spor.

(9) Ne glede na določbe zakona, ki ureja upravni spor, 
lahko vloži tožbo zoper odločbo iz prvega odstavka 165. člena 
tega zakona ali odločbo, s katero se ugotovi, da okoljska ško-
da ni nastala, tudi civilna iniciativa iz druge alineje 18.2. točke 
3. člena tega zakona. Za priznavanje aktivne legitimacije civilni 
iniciativi za vložitev tožbe se uporabljajo določbe iz drugega 
odstavka 103. člena tega zakona.

(10) Rok za vložitev tožbe iz osmega in devetega odstav-
ka tega člena je za stranskega udeleženca 30 dni po vročitvi 
odločbe in za civilno iniciativo iz prejšnjega odstavka 30 dni od 
objave odločbe iz šestega odstavka tega člena.

(11) O tožbi iz prejšnjega odstavka mora sodišče odločiti 
prednostno.

(12) Za civilno iniciativo iz devetega odstavka tega člena 
se v postopku upravnega spora uporabljajo določbe iz šestega 
do enajstega odstavka 103. člena tega zakona.

169. člen
(čezmejna škoda)

(1) Če okoljska škoda, katere izvor je v Republiki Sloveni-
ji, prizadene območje druge države članice, ali grozi, da jih bo 
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prizadela, mora ministrstvo pristojnemu organu te države po-
slati ustrezne informacije in podatke, potrebne za preprečitev, 
omejitev ali sanacijo te škode.

(2) Če je nastala okoljska škoda v Republiki Sloveniji, njen 
izvor pa je v drugi državi članici, ministrstvo o nastali okoljski 
škodi obvesti pristojni organ te države in Evropsko komisijo ter 
predlaga sprejetje preprečevalnih oziroma sanacijskih ukrepov. 
Ministrstvo od povzročitelja okoljske škode zahteva tudi povr-
nitev stroškov, nastalih zaradi izvedbe preprečevalnih oziroma 
sanacijskih ukrepov v Republiki Sloveniji.

(3) Če okoljska škoda prizadene več držav ali grozi, da 
jih bo prizadela, Republika Slovenija in te države sodelujejo z 
ustrezno izmenjavo informacij in podatkov z namenom zagoto-
vitve ukrepov za preprečitev ali sanacijo okoljske škode.

170. člen
(zastaranje in evidence)

(1) Odgovornost za okoljsko škodo zastara, če je preteklo 
več kot 30 let od dneva vzroka njenega nastanka in v tem času 
proti povzročitelju ni bil sprožen noben postopek ugotavljanja 
njenega nastanka v skladu s tem zakonom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek odgovornost za okoljsko 
škodo zastara tudi, če gre za škodo, ki jo je povzročila emisija, 
dogodek ali izredni dogodek, ki se je pripetil pred 30. aprilom 
2007, ali po tem datumu, če emisija, dogodek ali izredni dogo-
dek izhaja iz dejavnosti iz drugega odstavka 161. člena, ki je 
potekala in se končala pred navedenim datumom.

(3) Ministrstvo o primerih neposredne nevarnosti in pri-
merih nastale okoljske škode zbira, vodi in ureja informacije in 
podatke skladno z ratificiranimi mednarodnimi pogodbami, ki 
urejajo okoljsko škodo. Te informacije so povezane z registrom 
iz 154. člena tega zakona in predstavljajo okoljske podatke.

VIII. EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI  
VARSTVA OKOLJA

171. člen
(namen in vrste)

(1) Država pospešuje in spodbuja doseganje ciljev var-
stva okolja tudi z ekonomskimi in finančnimi instrumenti, in 
sicer z:

1. okoljskimi dajatvami;
2. zavarovanji, bančnimi garancijami in drugimi oblikami 

finančnega jamstva;
3. posojili z ugodno obrestno mero, z vlaganjem kapitala v 

gospodarske družbe, garancijami ali drugimi oblikami poroštev, 
s subvencijami ali drugimi oblikami dajanja nepovratnih sred-
stev iz sredstev sklada iz 210. člena tega zakona in z drugimi 
finančnimi instrumenti, ki prispevajo k varstvu okolja;

4. kavcijami in drugimi oblikami varščin;
5. trgovanjem s pravicami do emisije;
6. sredstvi proračuna.
(2) Ekonomski instrumenti iz prejšnjega odstavka se do-

ločijo in uporabljajo v skladu z načeli proste trgovine in enako-
pravne obravnave gospodarskih subjektov v skladu z zakonom.

(3) Občina lahko pospešuje in spodbuja doseganje ciljev 
varstva okolja z instrumenti iz 3. točke prvega odstavka tega 
člena in s proračunom občine.

1. Okoljske dajatve

172. člen
(okoljske dajatve za onesnaževanje okolja)

(1) Oseba, ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami, 
oseba, ki neposredno ali posredno povzroča onesnaževanje 
okolja z odpadki, ali oseba, ki proizvaja ali uporablja ali daje 
na trg surovine, polizdelke ali proizvode, ki vsebujejo okolju 
škodljive snovi (v nadaljnjem besedilu: povzročitelj onesnaže-
vanja) je dolžna plačevati okoljske dajatve. Okoljske dajatve so 
prihodek proračuna države ali občine.

(2) Osnova za določitev okoljske dajatve za onesnaže-
vanje okolja je:

1. vrsta, količina ali lastnosti emisije iz posameznega vira;
2. vrsta, količina ali lastnosti odpadkov ali
3. vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku 

ali proizvodu.
(3) Vlada podrobneje določi vrste onesnaževanja, ravna-

nje z odpadki, vsebnost snovi, za katero se plačuje okoljska 
dajatev, osnovo za obračun dajatve, povzročitelje onesnaže-
vanja, način izračuna, obračunavanja, odmere, in plačevanja 
okoljske dajatve, merila in pogoje za oprostitev plačila, vračilo 
že plačane okoljske dajatve ter izjeme, ko se okoljska dajatev 
ne plačuje.

(4) Višina okoljske dajatve se določi tako, da je enaka ali 
sorazmerna mejnim stroškom onesnaževanja.

173. člen
(oprostitev, vračilo, zmanjšanje ali odstopitev okoljskih 

dajatev za onesnaževanje okolja)
(1) Vlada lahko v predpisu iz tretjega odstavka prejšnjega 

člena določi, da ima zavezanec pravico do oprostitve ali zmanj-
šanja plačila okoljske dajatve za onesnaževanje okolja, če:

1. je povzročitelj obremenjevanja okolja in je z državo 
sklenil pogodbo o dodatnem zmanjševanju obremenjevanja 
okolja ali

2. je oseba, vključena v izpolnjevanje mednarodno spre-
jetih pogodbenih obveznosti države, ki se nanašajo na zmanj-
ševanje obremenjevanja okolja, ali

3. gre za izvedbo ukrepov, s katerimi prispeva k zmanjša-
nju obremenjevanja okolja.

(2) Če Vlada v skladu s prejšnjim odstavkom predpiše 
možnost oprostitve, vračila ali zmanjšanja okoljske dajatve v 
skladu s predpisi, ki urejajo državne pomoči, predpiše tudi meri-
la, pogoje in dokazila za oprostitev plačila ali vračilo že plačane 
okoljske dajatve ali zmanjšanje plačevanja okoljske dajatve.

(3) Vlada lahko v predpisu iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena določi, da se okoljske dajatve, ki so prihodek proračuna 
države, delno ali v celoti odstopijo občini. V primeru iz prejšnje-
ga stavka Vlada predpiše merila za določitev višine dajatve, ki 
jo prejme občina, namensko porabo te dajatve ter evidence in 
dokazila, ki jih je občina dolžna voditi in predložiti glede porabe 
okoljske dajatve.

(4) Vlada predpiše način zbiranja okoljske dajatve, vsebi-
no evidence o okoljski dajatvi in obveznost poročanja ter vse-
bino podatkov, ki jih je zavezanec za vodenje evidence dolžan 
poročati ministrstvu ali Finančni upravi Republike Slovenije.

174. člen
(okoljske dajatve za rabo naravnih dobrin)

Okoljska dajatev za rabo naravne dobrine se predpiše v 
skladu s predpisi, ki urejajo rabo naravnih dobrin.

2. Finančna jamstva za namene varstva okolja

175. člen
(finančno jamstvo)

(1) Vlada lahko predpiše, da mora povzročitelj obreme-
nitve zagotoviti finančno jamstvo zaradi izvajanja predpisanih 
obveznosti ali poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri 
opravljanju svoje dejavnosti, po njenem prenehanju, preneha-
nju obratovanja naprave ali obrata ali po prenehanju povzroči-
telja obremenitve.

(2) Finančno jamstvo iz prejšnjega odstavka se zagotovi 
zlasti kot pridobitev bančne garancije.

(3) Vlada v predpisu iz prvega odstavka tega člena določi 
zlasti:

1. primere, za katere je treba zagotoviti finančno jamstvo;
2. razloge za unovčenje finančnega jamstva in osebo, 

upravičeno do sredstev finančnega jamstva, ter
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3. višino sredstev finančnega jamstva in čas jamčenja, 
pri čemer upošteva zlasti obseg dejavnosti ali ravnanja, ki je 
predmet jamstva, in predpisane zahteve v zvezi z ukrepi med 
opravljanjem dejavnosti ali po njenem prenehanju.

(4) Sredstva, pridobljena iz finančnega jamstva, se mo-
rajo porabiti za izpolnitev predpisanih obveznosti povzročitelja 
obremenitve ali za poplačilo njegovih stroškov obremenjevanja.

(5) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena 
podrobneje predpiše tudi načine in druge pogoje razpolaganja 
s sredstvi finančnega jamstva, ki se morajo porabiti za namene 
iz prejšnjega odstavka.

(6) V primeru unovčenja finančnega jamstva zaradi razlo-
ga, ker upravljavec odlagališča odpadkov v predpisanem roku 
ni izvršil odločbe inšpektorja in se ta izvršuje po tretji osebi, 
mora lastnik zemljišča dovoliti izvedbo ukrepov, določenih v 
okoljevarstvenem dovoljenju ali inšpekcijski odločbi. Za namen 
iz prejšnjega stavka ima tretja oseba, določena v inšpekcijski 
odločbi, pravico tudi do posegov v prostor, ki so v skladu s 
predpisom, ki ureja odlagališča odpadkov, potrebni za izvedbo 
ukrepov za zapiranje odlagališča odpadkov in izvedbo ukrepov 
po zaprtju odlagališča odpadkov.

3. Kavcije in druge oblike varščin za namene  
varstva okolja

176. člen
(kavcije in varščine)

Vlada lahko predpiše kavcije ali druge oblike varščine za 
proizvajalce, ki organizirano zagotavljajo vračilo izrabljenih ali 
neuporabnih naprav, tehnologij, proizvodov oziroma njihove 
embalaže ali na drug organiziran način zmanjšujejo negativne 
učinke svojega delovanja, ter za potrošnike, ki izrabljene ali 
neuporabne naprave, tehnologije ali proizvode oziroma njihovo 
embalažo vrnejo proizvajalcu.

4. Trgovanje s pravicami do emisije  
toplogrednih plinov v EU

177. člen
(sistem trgovanja)

(1) Zaradi zmanjševanja emisij toplogrednih plinov na 
stroškovno in ekonomsko učinkovit način je v sistem trgova-
nja vključen vsak upravljavec, ki mora pridobiti dovoljenje za 
izpuščanje toplogrednih plinov iz prvega odstavka 184. člena 
tega zakona (v nadaljnjem besedilu tega poglavja: upravljavec 
naprave), in operator zrakoplova, ki mora pridobiti odločbo o 
odobritvi načrta monitoringa iz petega odstavka 198. člena 
tega zakona.

(2) V sistem trgovanja se lahko vključijo tudi druge pravne 
ali fizične osebe.

178. člen
(pravica do emisije toplogrednih plinov)

Upravljavec naprave, upravljavec naprave iz 193. člena 
tega zakona ali operator zrakoplova ima pravico do emisije 
toplogrednih plinov v obsegu emisijskih kuponov, pridobljenih 
za napravo ali letalsko dejavnost v skladu s tem zakonom.

179. člen
(emisijski kupon)

(1) Emisijski kupon je v tonah ekvivalenta ogljikovega 
dioksida izražena pravica iz prejšnjega člena. Tona ekvivalen-
ta ogljikovega dioksida pomeni eno metrsko tono ogljikovega 
dioksida ali ustrezno količino drugega toplogrednega plina 
z ekvivalentnim potencialom globalnega segrevanja ozračja.

(2) Emisijskim kuponom so enakovredne tudi druge pra-
vice, ki jih za namene trgovanja s pravicami do emisije toplo-
grednih plinov na svojem območju podeljujejo druge države 
članice EU.

(3) Z emisijskimi kuponi in z njimi enakovrednimi pravica-
mi lahko prosto trgujejo fizične in pravne osebe.

(4) Veljavnost emisijskih kuponov, izdanih od 1. janu-
arja 2013, ni omejena. Emisijski kuponi, izdani od 1. januar-
ja 2021, veljajo za emisije toplogrednih plinov od leta 2021.

180. člen
(register Unije)

(1) Podatki iz registra Unije so dostopni javnosti.
(2) Vlada določi pristojne organe, nacionalnega admini-

stratorja ter podrobnejši način in pogoje poslovanja v nacional-
nem delu registra Unije.

181. člen
(dražba emisijskih kuponov)

(1) Letna količina emisijskih kuponov, ki pripada Republiki 
Sloveniji, se prodaja na dražbah v skladu z uredbo EU, ki ureja 
časovni načrt, upravljanje in druge vidike dražbe pravic do 
emisije toplogrednih plinov.

(2) SID – Slovenska izvozna in razvojna banka, d. d., 
Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SID banka), je uradna draži-
teljica na dražbah iz prejšnjega odstavka v imenu in za račun 
Republike Slovenije.

(3) Ministrstvo in SID banka skleneta pogodbo, s kate-
ro podrobneje uredita opravljanje nalog uradne dražiteljice iz 
prejšnjega odstavka, plačilo za opravljanje nalog in poročanje 
ministrstvu.

182. člen
(sklad za podnebne spremembe)

(1) V okviru državnega proračuna je kot proračunski sklad 
za nedoločen čas ustanovljen Sklad za podnebne spremembe 
(v nadaljnjem besedilu: Podnebni sklad).

(2) Namen Podnebnega sklada je sofinanciranje izved-
be ukrepov za blaženje in prilagajanje posledicam podnebnih 
sprememb.

(3) Za upravljanje Podnebnega sklada je pristojno mini-
strstvo.

(4) Viri financiranja Podnebnega sklada so prihodki, 
ustvarjeni s prodajo emisijskih kuponov na dražbah iz prvega 
odstavka prejšnjega člena.

183. člen
(poraba sredstev, pridobljenih na dražbi emisijskih kuponov)

(1) Sredstva Podnebnega sklada iz četrtega odstavka 
prejšnjega člena, pridobljena z dražbo emisijskih kuponov za 
naprave, se porabijo zlasti za:

1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, vključno s pri-
spevkom v Svetovni sklad za energetsko učinkovitost in ob-
novljive vire ter v Sklad za prilagajanje, določen na podlagi 
Podnebne konvencije;

2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb, financira-
nje raziskav in razvoja ter demonstracijskih projektov za zmanj-
šanje emisij in prilagajanje podnebnim spremembam, vključno 
s sodelovanjem v pobudah Evropskega strateškega načrta za 
energetsko tehnologijo in evropskih tehnoloških platform;

3. razvoj obnovljivih virov energije za izpolnitev zaveze 
EU glede uporabe obnovljivih virov energije in razvoj drugih 
tehnologij, ki pripomorejo k prehodu v varno in trajnostno 
nizkoogljično gospodarstvo ter k izpolnitvi zaveze EU, da po-
veča energetsko učinkovitost na ravni, dogovorjeni v ustreznih 
zakonodajnih aktih;

4. ukrepe za preprečevanje krčenja gozdov in povečanje 
pogozdovanja ter obnovo gozdov v državah v razvoju, ki so 
ratificirale mednarodni sporazum o podnebnih spremembah, 
prenos tehnologij in omogočanje prilagajanja negativnim učin-
kom podnebnih sprememb v teh državah;

5. zajemanje ogljikovega dioksida v gozdovih EU;
6. okolju varno zajemanje in geološko shranjevanje oglji-

kovega dioksida, zlasti iz elektrarn na trdna fosilna goriva ter 
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vrste industrijskih sektorjev in delov sektorjev, tudi v tretjih 
državah;

7. spodbujanje prehoda na trajnostno mobilnost, zlasti 
aktivno mobilnost, javni potniški promet in preusmerjanje tovora 
na železnice;

8. financiranje raziskav in razvoja na področju energetske 
učinkovitosti in čistih tehnologij v dejavnostih, določenih v pred-
pisu, ki določa vrste naprav, dejavnosti in toplogredne pline;

9. ukrepe, katerih namen je izboljšanje energetske učin-
kovitosti, sistemov daljinskega ogrevanja in izolacije ali zago-
tavljanje finančne podpore za obravnavo socialnih vprašanj v 
gospodinjstvih z nizkim ali srednjim prihodkom;

10. kritje administrativnih stroškov upravljanja sistema 
trgovanja;

11. financiranje podnebnih ukrepov v ranljivih tretjih dr-
žavah, tudi za prilagajanje na učinke podnebnih sprememb;

12. spodbujanje pridobivanja spretnosti in prerazporeditve 
delovne sile, da bi v tesnem sodelovanju s socialnimi partnerji 
pripomogli k pravičnemu prehodu v nizkoogljično gospodar-
stvo, zlasti v regijah, ki jih tranzicija delovnih mest najbolj 
zadeva, ter

13. kritje posrednih stroškov zaradi stroškov emisij toplo-
grednih plinov.

(2) Sredstva Podnebnega sklada iz četrtega odstavka 
prejšnjega člena, pridobljena z dražbo emisijskih kuponov za 
operatorje zrakoplovov, se porabijo za obvladovanje podnebnih 
sprememb v EU in tretjih državah ter za financiranje skupnih 
projektov, zlasti za:

1. zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz letalstva;
2. prilagajanje na vplive podnebnih sprememb v EU in 

tretjih državah, zlasti državah v razvoju;
3. financiranje raziskav in razvoja, namenjenih blaženju 

podnebnih sprememb in prilagajanju podnebnim spremembam, 
ki jih povzročajo emisije toplogrednih plinov iz letalstva;

4. zmanjševanje emisij s prometom z nizkimi emisijami;
5. kritje stroškov upravljanja sistema trgovanja;
6. financiranje prispevkov v Svetovni sklad za energetsko 

učinkovitost in obnovljive vire energije ter
7. financiranje ukrepov za preprečevanje krčenja gozdov.
(3) Vlada določi način in pogoje dodelitve nadomestila 

za kritje posrednih stroškov iz 13. točke prvega odstavka tega 
člena v korist določenih sektorjev ali delov sektorjev, ki so 
izpostavljeni tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida 
ter so določeni s sklepom EU, ki določa sektorje in dele sek-
torjev, ki veljajo za izpostavljene tveganju premestitve emisij 
ogljikovega dioksida.

(4) Ministrstvo do 31. marca tekočega leta za preteklo leto 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave objavi skupni 
znesek dodeljenega finančnega nadomestila za posamezen 
sektor ali del sektorja iz prejšnjega odstavka.

(5)  Vlada sprejme Program porabe sredstev Podnebnega 
sklada (v nadaljnjem besedilu: program Podnebnega sklada), 
ki vsebuje za obdobje, za katero se sprejema seznam ukrepov, 
namene porabe sredstev, upravičence do porabe sredstev ozi-
roma navedbo izvajalca posameznega ukrepa in opis ovredno-
tenja učinka izvedbe posameznega ukrepa. Program Podneb-
nega sklada predstavlja podlago za priglasitev sheme državne 
pomoči za ukrepe, ki potrebujejo priglasitev državne pomoči. 
Pri ukrepih, ki vključujejo večletne projekte, se ne glede na 
obdobje, za katero se sprejema program Podnebnega sklada, 
v njem navedejo predvidena finančna sredstva do zaključka 
projekta in se v ta namen prevzemajo finančne obveznosti v 
breme proračunov prihodnjih let.

(6) Za kritje posrednih stroškov iz 13. točke prvega 
odstavka tega člena se lahko v programu Podnebnega skla-
da letno nameni največ do 25 odstotkov letnih prihodkov iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena. Ta sredstva so namen-
ska in sicer za neposredne oziroma posredne naložbe za 
zmanjševanje procesnih emisij toplogrednih plinov ter ostalih 
emisij onesnaževal, energetsko učinkovitost oziroma ener-
getsko samooskrbo. Poraba namenskih sredstev se spremlja 

za celotno obdobje veljavnosti sheme od 2021 do 2030. 
Podrobneje se namen porabe sredstev za kritje posrednih 
stroškov in način ugotavljanja namenske porabe določijo z 
uredbo vlade. Vlada na podlagi letnih prihodkov iz četrtega 
odstavka prejšnjega člena sprejme sklep o višini zneska iz 
prvega stavka tega odstavka do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto, ki ga ministrstvo objavi na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave.

(7)  Ministrstvo do 31.  julija tekočega leta za preteklo leto 
poroča Evropski komisiji o porabi sredstev iz petega odstavka 
tega člena v skladu z uredbo EU, ki ureja upravljanje energet-
ske unije in podnebnih ukrepov.

(8) Sredstva Podnebnega sklada iz petega odstavka tega 
člena se lahko z neposredno pogodbo dodeljujejo tudi nepo-
srednim ali posrednim proračunskim uporabnikom, ki jih je 
za izvajanje javnih nalog ustanovila ali pooblastila Republika 
Slovenija ali občina.

(9) Do sredstev iz petega odstavka tega člena ni upravi-
čena oseba:

1. katere zapadle neplačane obvezne dajatve in druge 
denarne nedavčne obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava 
Republike Slovenije, na dan predložitve vloge za pridobitev 
sredstev znašajo 50 eurov ali več ali

2. na dan predložitve vloge za pridobitev sredstev ni imela 
predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz 
delovnega razmerja za zadnjih pet let do dne vloge za prido-
bitev sredstev.

(10) Za potrebe odločanja o pravici do pridobitve sredstev 
iz petega odstavka tega člena se podatki o tem, ali vlagatelj 
vloge za pridobitev sredstev izpolnjuje pogoje iz prejšnjega 
odstavka, brezplačno pridobijo iz evidence, ki jo vodi Finančna 
uprava Republike Slovenije.

184. člen
(dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov)

(1) Upravljavec naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki 
povzroča emisijo toplogrednih plinov, in upravljavec naprave iz 
prvega odstavka 192. člena tega zakona mora pred začetkom 
obratovanja naprave ali njenega dela od ministrstva pridobiti 
dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov (v nadaljnjem 
besedilu: dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov).

(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogre-
dnih plinov vsebuje opis:

1. naprave in dejavnosti, ki v njej poteka, vključno z upo-
rabljeno tehnologijo, ter podatek o nazivni vhodni toplotni moči 
oziroma proizvodni zmogljivosti naprave;

2. surovin in drugih snovi, katerih uporaba lahko povzroči 
emisijo toplogrednih plinov;

3. vrste in virov emisij toplogrednih plinov iz naprave;
4. ukrepov, načrtovanih za izvajanje načrta monitoringa 

emisij toplogrednih plinov iz tretjega odstavka tega člena in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov v skladu z 204. čle-
nom tega zakona.

(3) Vloga mora vsebovati tudi načrt monitoringa emisij 
toplogrednih plinov v skladu z uredbo EU, ki ureja spremljanje 
emisij toplogrednih plinov in poročanje o njih (v nadaljnjem 
besedilu: načrt monitoringa), ter poljudni povzetek vsebin iz 
prejšnjega odstavka.

(4) Vlada določi vrste naprav, dejavnosti in toplogrednih 
plinov iz prvega odstavka tega člena.

185. člen
(vsebina dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov)

(1) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov za napravo ali njen del, če ugotovi, da je upravljavec na-
prave sposoben zagotavljati izvajanje načrta monitoringa in po-
ročati o emisijah toplogrednih plinov v skladu s tem zakonom.

(2) Dovoljenje iz prejšnjega odstavka se lahko izda za eno 
ali več naprav ali njihovih delov, če so te na istem kraju in jih 
upravlja isti upravljavec naprave.
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(3) Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov vsebuje:
1. firmo in sedež upravljavca naprave ter kraj naprave;
2. nazivno vhodno toplotno moč oziroma zmogljivost na-

prave;
3. opis dejavnosti in emisij toplogrednih plinov iz naprave;
4. načrt monitoringa;
5. zahteve, povezane s poročanjem o emisijah toplogre-

dnih plinov, v skladu z 204. členom tega zakona, in
6. obveznost, predaje emisijskih kuponov v skladu s prvim 

odstavkom 207. člena tega zakona.
(4) Ministrstvo posreduje dovoljenje za izpuščanje toplo-

grednih plinov tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu admi-
nistratorju.

186. člen
(sprememba dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov)

(1) Upravljavec naprave mora ministrstvu pisno prijaviti 
vsako nameravano spremembo vrste ali delovanja naprave 
in vsako razširitev ali zmanjšanje njene zmogljivosti ter vsako 
spremembo upravljavca naprave, kar dokazuje s potrdilom o 
oddani pošiljki.

(2) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da namera-
vana sprememba vpliva na vsebino dovoljenja za izpuščanje 
toplogrednih plinov, o tem v 30 dneh od prijave pisno obvesti 
upravljavca naprave in ga pozove, naj v določenem roku vloži 
vlogo za spremembo dovoljenja za izpuščanje toplogrednih pli-
nov. Če upravljavec naprave v določenem roku vloge ne vloži, 
se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil.

(3) Ministrstvo odloči o spremembi dovoljenja za izpušča-
nje toplogrednih plinov v dveh mesecih od prejema popolne 
vloge iz prejšnjega odstavka.

(4) Če upravljavec naprave v 30 dneh od prijave ne 
prejme obvestila iz drugega odstavka tega člena, se šteje, da 
nameravana sprememba ne vpliva na vsebino dovoljenja za 
izpuščanje toplogrednih plinov, upravljavec naprave pa lahko 
nameravano spremembo izvede.

(5) Ministrstvo posreduje odločbo iz tretjega odstavka tega 
člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju.

187. člen
(prenehanje delovanja naprave)

(1) Upravljavec naprave mora o prenehanju delovanja 
naprave v skladu z uredbo EU, ki določa prehodna pravila 
za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije, pisno 
obvestiti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(2) Ministrstvo v primeru iz prejšnjega odstavka izda od-
ločbo o prenehanju veljavnosti dovoljenja za izpuščanje toplo-
grednih plinov.

(3) Ministrstvo posreduje odločbo iz prejšnjega odstavka 
tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju.

188. člen
(odvzem dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov)

(1) Ministrstvo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih pli-
nov odvzame, če upravljavec naprave ne izvaja načrta moni-
toringa iz 4. točke tretjega odstavka 185. člena tega zakona, 
če ne plača penalov v roku iz 208. člena tega zakona ali če je 
izvedel spremembo naprave, ki v skladu s 186. členom tega 
zakona vpliva na vsebino dovoljenja za izpuščanje toplogre-
dnih plinov, o tem pa ni obvestil ministrstva na način iz prvega 
odstavka 186. člena tega zakona.

(2) Upravljavcu naprave, ki mu je bilo odvzeto dovoljenje 
za izpuščanje toplogrednih plinov, ministrstvo ne izda dovolje-
nja za izpuščanje toplogrednih plinov prej kakor v petih letih od 
pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega odstavka.

(3) Za napravo, za katero je bilo upravljavcu naprave od-
vzeto dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov, ministrstvo 
ne izda dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov prej kakor 
v petih letih od pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka 
tega člena.

(4) Ministrstvo posreduje odločbo iz prvega odstavka tega 
člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju.

189. člen
(izpolnitev obveznosti pri prenehanju delovanja naprave  

ali odvzemu dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov)
(1) V primeru iz 187. člena tega zakona ali prejšnjega čle-

na mora upravljavec naprave, ob stečaju pa stečajni upravitelj, 
pripraviti poročilo o emisijah toplogrednih plinov iz 204. člena 
tega zakona v skladu z uredbo EU, ki ureja spremljanje emisij 
toplogrednih plinov in poročanje o njih (v nadaljnjem besedilu: 
poročilo o emisijah).

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka zajema obdobje od 
začetka koledarskega leta, za katero upravljavec naprave po-
ročila še ni poslal ministrstvu, do pravnomočnosti odločbe iz 
drugega odstavka 187. člena tega zakona oziroma prvega 
odstavka prejšnjega člena.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora ministr-
stvu poslati poročilo iz prvega odstavka tega člena skupaj s 
poročilom o preverjanju iz drugega odstavka 206. člena tega 
zakona najkasneje v treh mesecih od pravnomočnosti odločbe 
iz drugega odstavka 187. člena tega zakona oziroma prvega 
odstavka prejšnjega člena.

190. člen
(dodelitev emisijskih kuponov)

(1) Upravljavcem naprav se emisijski kuponi za naprave 
za proizvodnjo električne energije in upravljavcem naprav za 
naprave za zajem, prenos ali shranjevanje ogljikovega dioksida 
ne dodelijo brezplačno.

(2) Upravljavcem naprav se emisijski kuponi za naprave, 
ki niso navedene v prejšnjem odstavku, za petletno obdobje iz 
prvega odstavka 191. člena tega zakona brezplačno dodelijo 
v skladu z uredbo EU, ki določa prehodna pravila za usklajeno 
brezplačno dodelitev pravic do emisije. Brezplačno se za petle-
tno obdobje iz prvega odstavka 191. člena tega zakona dodelijo 
emisijski kuponi tudi za podnaprave za daljinsko ogrevanje in 
za enote naprave za soproizvodnjo z visokimi izkoristkom, ki 
ustrezajo merilom visoke učinkovitosti v skladu z zakonom, ki 
ureja energetiko.

(3) Brezplačna dodelitev emisijskih kuponov se po 
letu 2026 zmanjšuje v enakih deležih, tako da leta 2030 ni več 
brezplačne dodelitve emisijskih kuponov, razen za podnaprave 
za daljinsko ogrevanje.

(4) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka so upra-
vljavci naprav iz sektorjev ali delov sektorjev, ki veljajo za 
izpostavljene tveganju premestitve emisij ogljikovega dioksida, 
do leta 2030 upravičeni do brezplačne dodelitve 100 odstotkov 
količine emisijskih kuponov.

(5) Vlada predpiše podrobnejša pravila glede brezplačne 
dodelitve pravic do emisije.

191. člen
(seznam naprav in seznam malih naprav)

(1) Ministrstvo na podlagi vloge upravljavca obstoječe 
naprave v sistemu trgovanja pripravi seznam naprav in upra-
vljavcev naprav (v nadaljnjem besedilu: seznam naprav) za 
petletno obdobje, ki se začne leta 2026, in za vsako nadaljnje 
petletno obdobje ter ga do 30. septembra dve leti pred začet-
kom vsakega petletnega obdobja predloži Evropski komisiji.

(2) Ministrstvo skupaj s seznamom naprav iz prejšnjega 
odstavka predloži Evropski komisiji tudi seznam naprav in upra-
vljavcev naprav, ki se želijo v skladu s 193. členom tega zakona 
izključiti iz sistema trgovanja (v nadaljnjem besedilu: seznam 
malih naprav), ter predlog enakovrednih ukrepov, ki jih morajo 
ti izvajati za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov.

(3) Na podlagi vloge iz prvega odstavka tega člena se-
znam iz prvega odstavka tega člena in prejšnjega odstavka 
vsebuje tudi brezplačno količino emisijskih kuponov za petletno 
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obdobje iz prvega odstavka tega člena in sorazmerni delež 
emisijskih kuponov za posamezno koledarsko leto v navede-
nem petletnem obdobju.

(4) Ministrstvo upošteva zahteve Evropske komisije glede 
vključitve naprav na seznam naprav in seznam malih naprav.

(5) Ministrstvo, na podlagi sklepa EU, ki ureja nacional-
ne izvedbene ukrepe za predhodno brezplačno dodeljevanje 
pravic do emisije toplogrednih plinov, na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave objavi seznam naprav in seznam malih 
naprav ter končno brezplačno količino emisijskih kuponov.

(6) Ministrstvo upravljavcu naprave in upravljavcu male 
naprave iz 193. člena tega zakona, ki je na seznamu iz prej-
šnjega odstavka, z odločbo dodeli celotno brezplačno količino 
emisijskih kuponov iz prejšnjega odstavka, ki mu pripada za 
petletno obdobje, in dodeljene letne brezplačne količine emisij-
skih kuponov v skladu z uredbo EU, ki določa prehodna pravila 
za usklajeno brezplačno dodelitev pravic do emisije. Odločba 
vsebuje tudi seznam podnaprav s preteklimi ravnmi dejavnosti. 
Zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(7) Ob spremembi dovoljenja za izpuščanje toplogrednih 
plinov zaradi spremembe upravljavca naprave v skladu s prvim 
odstavkom 186. člena tega zakona ministrstvo po uradni dol-
žnosti v tem delu spremeni tudi odločbo iz prejšnjega odstavka.

(8) Ministrstvo pred začetkom vsakega petletnega obdo-
bja iz prvega odstavka tega člena najpozneje štiri mesece pred 
rokom iz prvega odstavka tega člena na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave objavi predlog enakovrednih ukrepov 
iz drugega odstavka tega člena in javnosti omogoči dajanje 
pripomb v 30 dneh od objave.

(9) Ministrstvo posreduje odločbo iz šestega oziroma sed-
mega odstavka tega člena tudi nacionalnemu administratorju.

192. člen
(vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov  

v sistem trgovanja)
(1) Vlada v sistem trgovanja vključi še druge naprave, 

dejavnosti in toplogredne pline, pri čemer upošteva zlasti:
1. učinke na notranji trg EU;
2. mogočo ogroženost konkurenčnosti;
3. celovitost okoljskih učinkov;
4. zanesljivost načrtovanega monitoringa emisij toplogre-

dnih plinov in
5. zanesljivost poročanja o emisijah toplogrednih plinov.
(2) Ministrstvo naprave, dejavnosti in toplogredne pline iz 

prejšnjega odstavka vključi v sistem trgovanja v skladu s tem 
zakonom, če je vključitev odobrila Evropska komisija.

193. člen
(izključitev iz sistema trgovanja)

(1) Upravljavec naprave se lahko pred začetkom vsakega 
petletnega obdobja iz prvega odstavka 191. člena tega zakona 
odloči, da se izključi iz sistema trgovanja, če so bile emisije 
iz naprave v poročilih o emisijah v treh zaporednih letih pred 
rokom iz prvega odstavka 191. člena tega zakona manjše 
od 25.000 ton ekvivalenta ogljikovega dioksida brez emisij iz 
biomase in je imela naprava med opravljanjem dejavnosti iz-
gorevanja goriva v treh zaporednih letih pred rokom iz prvega 
odstavka 191. člena tega zakona nazivno vhodno toplotno moč 
pod 35 MW (v nadaljnjem besedilu: mala naprava).

(2) Ministrstvo upravljavcu naprave za napravo, ki je na 
seznamu malih naprav iz petega odstavka 191. člena tega za-
kona, po uradni dolžnosti nadomesti dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov z dovoljenjem za izpuščanje toplogrednih 
plinov za malo napravo in jo izključi iz sistema trgovanja, prej 
veljavno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov pa pre-
neha veljati z začetkom petletnega obdobja s seznama naprav 
iz petega odstavka 191. člena tega zakona.

(3) Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov za malo 
napravo iz prejšnjega odstavka vsebuje poleg sestavin iz 1., 
2. in 3. točke tretjega odstavka 185. člena tega zakona načrt 

monitoringa in zahteve, povezane s poročanjem o emisijah 
toplogrednih plinov, ter obveznost izvajanja enakovrednih ukre-
pov za zmanjševanje emisij toplogrednih plinov v skladu s 
predpisom, ki ureja okoljsko dajatev za onesnaževanje zraka 
z emisijo ogljikovega dioksida.

(4) Upravljavec male naprave mora ministrstvu poslati 
poročilo o emisijah najkasneje do 31. marca tekočega leta za 
preteklo leto, ministrstvo pa ga pregleda.

(5) Če ministrstvo med pregledom poročila iz prejšnjega 
odstavka ugotovi, da so podatki iz poročila o emisijah napačni, 
količino emisij toplogrednih plinov ugotovi z odločbo. Zoper to 
odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(6) Upravljavec naprave, ki je na seznamu malih naprav 
iz petega odstavka 191. člena tega zakona, mora predati emi-
sijske kupone v skladu z 207. členom tega zakona za obdobje, 
v katerem je bil vključen v sistem trgovanja.

(7) Če ministrstvo na podlagi poročila iz četrtega odstav-
ka tega člena ali drugih podatkov v tekočem letu ugotovi, da 
je mala naprava v preteklem letu izpustila 25.000 ton ali več 
ekvivalenta ogljikovega dioksida brez emisij iz biomase, jo z 
začetkom naslednjega koledarskega leta znova vključi v sistem 
trgovanja.

(8) Ministrstvo znova vključi upravljavca male naprave v 
sistem trgovanja tako, da mu izda dovoljenje za izpuščanje to-
plogrednih plinov, s katerim nadomesti dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov za malo napravo iz drugega odstavka tega 
člena, to pa preneha veljati z začetkom koledarskega leta, ki 
sledi letu ugotovitve iz prejšnjega odstavka.

(9) Upravljavec male naprave mora izpolniti obveznosti 
izvajanja enakovrednih ukrepov iz tretjega odstavka tega člena 
tudi za leto, ki sledi letu, v katerem je mala naprava izpustila 
25.000 ton ali več ekvivalenta ogljikovega dioksida brez emisij 
iz biomase.

(10) Za upravljavca male naprave se glede spremembe, 
povezane z malo napravo in prenehanjem njenega delovanja, 
glede odvzema dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov za 
malo napravo, izpolnitve obveznosti pri prenehanju ali odvzemu 
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov za malo napravo 
in spremembe načrta monitoringa smiselno uporabljajo določbe 
186., 187., 188., 189. in 205. člena tega zakona in predpisa, ki 
ureja način izvajanja monitoringa, priprave poročila in poroča-
nja ter način in pogostost pregledovanja poročila.

(11) Ministrstvo pred začetkom vsakega petletnega obdo-
bja iz prvega odstavka 191. člena tega zakona najkasneje štiri 
mesece pred rokom iz prvega odstavka 191. člena tega zakona 
objavi predlog seznama malih naprav iz prvega odstavka tega 
člena na osrednjem spletnem mestu državne uprave in omo-
goči javnosti dajanje pripomb v 30 dneh od objave.

(12) Če Evropska komisija v šestih mesecih od prejema 
seznama malih naprav iz drugega odstavka 191. člena tega za-
kona temu seznamu ne nasprotuje, se šteje, da so te naprave 
izključene iz sistema trgovanja za petletno obdobje iz prvega 
odstavka 191. člena tega zakona.

(13) Vlada predpiše način izvajanja monitoringa, priprave 
poročila in poročanja ter način in pogostost pregledovanja 
poročila iz četrtega odstavka tega člena.

(14) Ministrstvo posreduje dovoljenje za izpuščanje to-
plogrednih plinov za malo napravo iz drugega odstavka tega 
člena, dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov iz osmega 
odstavka tega člena oziroma odločbo iz desetega odstavka 
tega člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administra-
torju, odločbo iz petega odstavka tega člena pa nacionalnemu 
administratorju.

194. člen
(sprememba dodeljene količine emisijskih kuponov)
(1) Ministrstvo podatke iz poročila o ravni dejavnosti upra-

vljavca naprave predloži Evropski komisiji.
(2) Ministrstvo upošteva zahteve Evropske komisije in 

z odločbo spremeni brezplačno dodeljeno količino emisijskih 
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kuponov iz šestega odstavka 191. člena tega zakona v skladu 
s predpisom EU, ki določa pravila za prilagoditev brezplačne 
dodelitve pravic do emisije zaradi spremembe ravni dejavnosti. 
Odločba iz prejšnjega stavka vsebuje tudi podatek o presežku 
brezplačno podeljenih emisijskih kuponov oziroma podatek o 
dodatni količini brezplačno dodeljenih emisijskih kuponov. Zo-
per to odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(3) Ministrstvo na podlagi poročila o ravni dejavnosti upra-
vljavca male naprave iz 193. člena tega zakona z odločbo 
spremeni brezplačno dodeljeno količino emisijskih kuponov iz 
šestega odstavka 191. člena tega zakona v skladu s predpi-
som EU, ki določa pravila za prilagoditev brezplačne dodelitve 
pravic do emisije zaradi spremembe ravni dejavnosti. Zoper to 
odločbo ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(4) Vlada predpiše podrobnejša pravila za prilagoditev 
brezplačne dodelitve pravic do emisije zaradi sprememb ravni 
dejavnosti.

(5) Ministrstvo posreduje odločbo iz drugega oziroma 
tretjega odstavka tega člena tudi nacionalnemu administratorju.

195. člen
(dodelitev emisijskih kuponov za nove naprave)

(1) Za upravljavca nove naprave se v vsakem petletnem 
obdobju iz prvega odstavka 191. člena tega zakona šteje upra-
vljavec naprave, ki je dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov prvič pridobil v obdobju, ki se začne tri mesece pred 
rokom iz prvega odstavka 191. člena tega zakona in konča tri 
mesece pred rokom za predložitev seznama naprav Evropski 
komisiji za naslednje petletno obdobje (v nadaljnjem besedilu: 
upravljavec nove naprave).

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se za upravljavca nove 
naprave ne štejeta upravljavec naprave, ki je s pravnim poslom 
pridobil napravo ali njen del, za katero je bilo izdano dovoljenje 
za izpuščanje toplogrednih plinov, in upravljavec naprave, ki mu 
je bilo zaradi spremembe upravljavca naprave dovoljenje za 
izpuščanje toplogrednih plinov spremenjeno v skladu s prvim 
odstavkom 186. člena tega zakona.

(3) Upravljavec nove naprave je upravičen do brezplač-
ne dodelitve emisijskih kuponov, razen za zgorevanje goriva 
zaradi proizvodnje električne energije ali za zajem prenos ali 
shranjevanje ogljikovega dioksida. Upravljavec nove naprave 
na ministrstvo vloži vlogo za brezplačno dodelitev emisijskih 
kuponov za nove naprave.

(4) Ministrstvo podatke iz vloge iz prejšnjega odstavka 
predloži Evropski komisiji.

(5) Ministrstvo upošteva zahteve Evropske komisije in z 
odločbo upravljavcu nove naprave dodeli celotno brezplačno 
količino dodeljenih emisijskih kuponov iz četrtega odstavka 
tega člena, ki mu pripada za obdobje, in letne brezplačne 
količine dodeljenih emisijskih kuponov v skladu z uredbo EU, 
ki določa prehodna pravila za usklajeno brezplačno dodelitev 
pravic do emisije. Odločba vsebuje tudi seznam podnaprav z 
ravnmi dejavnosti. Zoper to odločbo ni pritožbe, dopusten pa 
je upravni spor.

(6) Ministrstvo posreduje odločbo iz prejšnjega odstavka 
tudi nacionalnemu administratorju.

196. člen
(podelitev emisijskih kuponov)

(1) Nacionalni administrator upravljavcu naprave, ki je na 
seznamu iz petega odstavka 191. člena tega zakona, razen 
upravljavcu male naprave iz 193. člena tega zakona, na podlagi 
odločbe o brezplačni dodelitvi emisijskih kuponov iz šestega 
odstavka 191. člena tega zakona v registru Unije podeli letno 
brezplačno količino dodeljenih emisijskih kuponov najkasneje 
do 28. februarja tekočega leta.

(2) Nacionalni administrator upravljavcu nove naprave 
podeli letno brezplačno količino dodeljenih emisijskih kuponov 
v registru Unije v sedmih dneh od pravnomočnosti odločbe iz 
petega odstavka 195. člena tega zakona.

(3) Ob prenehanju veljavnosti dovoljenja za izpuščanje 
toplogrednih plinov iz 187. člena tega zakona ali odvzemu 
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz 188. člena tega 
zakona nacionalni administrator upravljavcu naprave v na-
slednjem in vsakem nadaljnjem koledarskem letu do konca 
petletnega obdobja iz prvega odstavka 191. člena ne podeli 
preostanka sorazmernega deleža brezplačno dodeljenih emi-
sijskih kuponov.

(4) Nacionalni administrator upravljavcu naprave podeli 
dodatno količino brezplačno dodeljenih emisijskih kuponov v 
registru Unije v sedmih dneh od pravnomočnosti odločbe iz 
drugega odstavka 194. člena tega zakona.

(5) Nacionalni administrator upravljavcu naprave podeli 
sorazmerni delež emisijskih kuponov v registru Unije v sedmih 
dneh od pravnomočnosti odločbe iz drugega odstavka 197. čle-
na tega zakona.

197. člen
(prenos emisijskih kuponov)

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka prejšnjega 
člena ministrstvo brezplačno dodeli preostanek sorazmernega 
deleža emisijskih kuponov upravljavcu naprave, ki je s prav-
nim poslom pridobil napravo ali njen del v območju Republike 
Slovenije, za katero je bilo izdano dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov, in se je tako pisno dogovoril z upravljavcem 
naprave.

(2) Ministrstvo odloči o brezplačni dodelitvi preostanka 
sorazmernega deleža emisijskih kuponov na podlagi zahteve 
kupca naprave ali njenega dela iz prejšnjega odstavka ter ob 
predložitvi notarsko overjene kopije o sklenitvi pravnega posla 
in dogovora o prenosu emisijskih kuponov.

(3) Ministrstvo posreduje odločbo iz prejšnjega odstavka 
tudi nacionalnemu administratorju.

198. člen
(načrt monitoringa operatorja zrakoplova)

(1) Če operator zrakoplova, ki mu je Republika Slovenija 
odobrila operativno licenco v skladu z uredbo EU, ki določa 
skupna pravila za opravljanje zračnih prevozov, ali je v skladu 
z uredbo EU, ki določa seznam operatorjev zrakoplovov z na-
vedbo države članice upravljavke za vsakega operatorja zrako-
plova, pripisan Republiki Sloveniji kot državi članici upravljavki, 
opravlja letalsko dejavnost, mora izvajati načrt monitoringa in 
poročati o emisijah toplogrednih plinov v skladu z 204. členom 
tega zakona.

(2) Operator zrakoplova, ki je na seznamu iz prejšnjega 
odstavka pripisan Republiki Sloveniji kot državi članici upra-
vljavki, mora ministrstvu v 21 dneh od objave seznama iz 
prejšnjega odstavka, predložiti načrt monitoringa v slovenskem 
ali angleškem jeziku, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(3) Če operator zrakoplova v predpisanem roku iz prej-
šnjega odstavka ne predloži načrta monitoringa iz prejšnjega 
odstavka, ga ministrstvo pozove, naj to stori v 21 dneh od 
prejema poziva.

(4) Če ministrstvo v 60 dneh od prejema načrta monitorin-
ga iz drugega oziroma tretjega odstavka tega člena operatorja 
zrakoplova ne pozove k vložitvi vloge za odobritev načrta mo-
nitoringa, se šteje, da operator zrakoplova nima obveznosti iz 
prvega odstavka tega člena.

(5) Ministrstvo izda odločbo o odobritvi načrta monitorin-
ga, ki vsebuje tudi zahteve, povezane s poročanjem o emisijah 
toplogrednih plinov, v skladu z 204. členom tega zakona in 
obveznost predaje emisijskih kuponov v skladu s prvim odstav-
kom 207. člena tega zakona.

(6) Vlada določi vrste letalskih dejavnosti iz prvega od-
stavka tega člena.

(7) Ministrstvo posreduje odločbo iz petega odstavka tega 
člena tudi pristojni inšpekciji in nacionalnemu administratorju.
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199. člen
(dodelitev emisijskih kuponov operatorju zrakoplova)
(1) Operator zrakoplova, ki je pridobil odločbo iz petega 

odstavka prejšnjega člena, lahko za petletno obdobje iz prvega 
odstavka 191. člena tega zakona ministrstvo zaprosi za brez-
plačno dodelitev emisijskih kuponov.

(2) Vloga iz prejšnjega odstavka mora vsebovati poro-
čilo o emisijah in poročilo o preverjanju iz drugega odstavka 
206. člena tega zakona.

(3) Vloga iz prvega odstavka tega člena mora vsebovati 
tudi podatke o tonskih kilometrih, ki jih je operator zrakoplova 
opravil v letu spremljanja ter jih je preveritelj iz prvega odstavka 
206. člena tega zakona preveril v skladu z uredbo EU, ki ureja 
preverjanje podatkov in akreditacijo preveriteljev.

(4) Leto spremljanja iz prejšnjega odstavka je koledarsko 
leto, ki se konča 24 mesecev pred začetkom petletnega obdo-
bja iz prvega odstavka 191. člena tega zakona.

(5) Vlogo iz prvega odstavka tega člena operator zrako-
plova vloži na ministrstvo najkasneje 21 mesecev pred začet-
kom petletnega obdobja iz prvega odstavka 191. člena tega 
zakona.

(6) Ministrstvo predloži vlogo iz prejšnjega odstavka 
Evropski komisiji najkasneje 18 mesecev pred začetkom pet-
letnega obdobja iz prvega odstavka 191. člena tega zakona.

(7) Ko Evropska komisija 15 mesecev pred začetkom 
petletnega obdobja iz prvega odstavka 191. člena tega zakona 
odloči o referenčnem merilu, ki se uporablja za brezplačno do-
delitev emisijskih kuponov operaterjem zrakoplovov, ministrstvo 
v treh mesecih od te odločitve operatorju zrakoplova, katerega 
vloga je bila predložena Evropski komisiji, izračuna pripadajočo 
količino brezplačnih emisijskih kuponov in mu izda odločbo, ki 
vsebuje:

1. celotno količino brezplačno dodeljenih emisijskih kupo-
nov, ki se izračuna tako, da se podatki o tonskih kilometrih iz 
tretjega odstavka tega člena pomnožijo z referenčnim merilom, 
in

2. letno količino brezplačno dodeljenih emisijskih kuponov 
za vsako leto iz petletnega obdobja, ki se izračuna tako, da 
se celotna količina brezplačno dodeljenih emisijskih kuponov 
iz prejšnje točke deli s številom let v petletnem obdobju, v 
katerem bo operator zrakoplova opravljal določeno letalsko 
dejavnost.

(8) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, 
dopusten pa je upravni spor.

(9) Ministrstvo posreduje odločbo iz sedmega odstavka 
tega člena tudi nacionalnemu administratorju.

200. člen
(podelitev emisijskih kuponov operatorju zrakoplova)
(1) Nacionalni administrator na podlagi odločbe iz sedme-

ga odstavka prejšnjega člena operatorju zrakoplova v registru 
Unije podeli letno količino brezplačno dodeljenih emisijskih 
kuponov iz 2. točke sedmega odstavka prejšnjega člena naj-
kasneje do 28. februarja tekočega leta.

(2) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave objavi seznam operatorjev zrakoplovov in pripadajočo 
količino brezplačno podeljenih emisijskih kuponov.

201. člen
(dodelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve  

za nekatere operatorje zrakoplova)
(1) Operator zrakoplova lahko za petletno obdobje iz pr-

vega odstavka 191. člena tega zakona zaprosi za brezplačno 
dodelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve za nekatere 
operatorje zrakoplova, ki je določena s sklepom EU, ki določa 
količino pravic na ravni Unije za operaterje zrakoplovov, če:

1. začne izvajati letalsko dejavnost po letu spremljanja iz 
četrtega odstavka 199. člena tega zakona, ali

2. podatki o tonskih kilometrih izkazujejo njihovo poveča-
nje v povprečju za več kakor 18 odstotkov na letni ravni med 

letom spremljanja, za katero je operator zrakoplova predložil 
podatke o tonskih kilometrih iz tretjega odstavka 199. člena 
tega zakona, in drugim zaporednim koledarskim letom petle-
tnega obdobja, v katerem je zaprosil za brezplačne emisijske 
kupone v skladu z določbami 199. člena tega zakona (v nadalj-
njem besedilu: dodatna dejavnost).

(2) Operator zrakoplova lahko uveljavlja pravico iz prej-
šnjega odstavka, če dejavnost iz 1. točke prejšnjega odstavka 
ali dodatna dejavnost ne pomeni v celoti ali delno nadaljevanja 
letalske dejavnosti, ki jo je pred tem opravljal drug operator 
zrakoplova.

(3) Operator zrakoplova zaprosi za brezplačno dodelitev 
emisijskih kuponov iz posebne rezerve z vlogo, ki vsebuje:

1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivali-
šča ali firmo in sedež osebe, ki je operator zrakoplova;

2. poročilo o emisijah, poročilo o preverjanju iz drugega 
odstavka 206. člena tega zakona in podatke o tonskih kilome-
trih, ki jih je preveritelj iz prvega odstavka 206. člena tega zako-
na preveril v skladu z uredbo EU, ki ureja preverjanje podatkov 
in akreditacijo preveriteljev, in jih je operator zrakoplova opravil 
v drugem zaporednem koledarskem letu petletnega obdobja iz 
prvega odstavka 191. člena tega zakona, na katero se vloga 
nanaša, ter

3. dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 1. ali 2. točke prve-
ga odstavka tega člena.

(4) V primeru iz 2. točke prvega odstavka tega člena 
mora vloga, poleg podatkov in dokazil iz prejšnjega odstavka, 
vsebovati še podatke o:

1. odstotku zvišanja tonskih kilometrov med letom spre-
mljanja, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilometrih 
iz tretjega odstavka 199. člena tega zakona, in drugim zapore-
dnim koledarskim letom petletnega obdobja iz prvega odstavka 
191. člena tega zakona;

2. absolutnem povečanju tonskih kilometrov med letom 
spremljanja, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilo-
metrih iz tretjega odstavka 199. člena tega zakona, in drugim 
zaporednim koledarskim letom petletnega obdobja iz prvega 
odstavka 191. člena tega zakona, ter

3. absolutnem povečanju tonskih kilometrov med letom 
spremljanja, za katero so bili predloženi podatki o tonskih kilo-
metrih iz tretjega odstavka 199. člena tega zakona, in drugim 
zaporednim koledarskim letom petletnega obdobja iz prvega 
odstavka 191. člena tega zakona, ki presega odstotek iz 2. toč-
ke prvega odstavka tega člena.

(5) Operator zrakoplova vlogo iz tretjega odstavka tega 
člena vloži na ministrstvo najkasneje do 30. junija tretjega leta v 
petletnem obdobju iz prvega odstavka 191. člena tega zakona, 
na katerega se vloga nanaša.

(6) Ministrstvo vlogo iz prejšnjega odstavka predloži 
Evropski komisiji najkasneje v šestih mesecih od izteka roka 
za vložitev vloge iz prejšnjega odstavka.

(7) Ministrstvo v treh mesecih od odločitve Evropske ko-
misije, s katero ta odloči o referenčnem merilu za brezplačno 
dodelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve operatorjem 
zrakoplova, za vsakega operatorja zrakoplova, katerega vloga 
ji je bila poslana, izračuna celotno količino brezplačno dode-
ljenih emisijskih kuponov iz posebne rezerve za operatorje 
zrakoplova, tako da se referenčno merilo pomnoži:

1. za operatorja iz 1. točke prvega odstavka tega člena 
s tonskimi kilometri, navedenimi v vlogi, ki je bila predložena 
Evropski komisiji;

2. za operatorja iz 2. točke prvega odstavka tega čle-
na z absolutnim povečanjem tonskih kilometrov, ki presegajo 
18 odstotkov in so bili vključeni v vlogo, ki je bila predložena 
Evropski komisiji.

(8) Ministrstvo izračuna za vsakega operatorja zrakoplova 
tudi količino brezplačno dodeljenih emisijskih kuponov iz po-
sebne rezerve za posamezno leto, tako da celotno količino iz 
prejšnjega odstavka deli s številom polnih koledarskih let, ki so 
ostala v petletnem obdobju, na katero se brezplačna dodelitev 
nanaša.
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(9) Zaradi uporabe referenčnega merila iz sedmega od-
stavka tega člena letna brezplačna dodelitev emisijskih kupo-
nov iz posebne rezerve na tonski kilometer ne sme biti večja od 
njihove letne brezplačne podelitve na podlagi prvega odstavka 
prejšnjega člena.

(10) Operatorju zrakoplova se iz posebne rezerve zaradi 
razlogov iz 2. točke prvega odstavka tega člena ne more brez-
plačno dodeliti več kakor en milijon emisijskih kuponov.

(11) Ministrstvo brezplačno dodeli emisijske kupone iz 
posebne rezerve, izračunane na podlagi sedmega in osmega 
odstavka tega člena, z odločbo. Zoper odločbo iz prejšnjega 
stavka ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(12) Ministrstvo posreduje odločbo iz prejšnjega odstavka 
tudi nacionalnemu administratorju.

202. člen
(podelitev emisijskih kuponov iz posebne rezerve  

operatorju zrakoplova)
(1) Nacionalni administrator operaterju zrakoplova na 

podlagi odločbe iz enajstega odstavka prejšnjega člena v re-
gistru Unije podeli količino brezplačno dodeljenih emisijskih 
kuponov iz posebne rezerve iz osmega odstavka prejšnjega 
člena v sedmih dneh od pravnomočnosti odločbe iz enajstega 
odstavka prejšnjega člena.

(2) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave objavi seznam operatorjev zrakoplovov in pripadajočo 
količino brezplačno podeljenih emisijskih kuponov iz posebne 
rezerve za operatorje zrakoplovov.

203. člen
(prepoved opravljanja letov operatorja zrakoplova)
(1) Ministrstvo pisno pozove Evropsko komisijo, naj sprej-

me odločitev o uvedbi prepovedi opravljanja letov operatorju 
zrakoplova, ki:

1. v roku iz tretjega odstavka 198. člena tega zakona 
ministrstvu ne predloži načrta monitoringa;

2. v roku iz drugega odstavka 204. člena tega zakona ne 
pošlje poročila o emisijah toplogrednih plinov iz prvega odstav-
ka 204. člena tega zakona in poročila o preverjanju iz drugega 
odstavka 206. člena tega zakona ali

3. ne plača penalov v roku iz 208. člena tega zakona.
(2) Poziv iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. navedbo ministrstva glede izpolnjevanja katerega iz-

med pogojev iz prejšnjega odstavka;
2. podrobnosti o ukrepih, uvedenih zoper operatorja zra-

koplova;
3. utemeljitev za uvedbo prepovedi opravljanja letov v 

EU ter
4. predlog obsega prepovedi opravljanja letov v EU in 

pogoje, pod katerimi prepoved velja.
(3) Evropska komisija obvesti operatorja zrakoplova o 

osnovnih dejstvih in razlogih, zaradi katerih je ministrstvo pre-
dlagalo prepoved opravljanja letov.

(4) Če Evropska komisija sprejme odločitev o uvedbi pre-
povedi opravljanja letov, ministrstvo o tem obvesti ministrstvo, 
pristojno za promet.

(5) Ministrstvo, pristojno za promet, obvesti Evropsko ko-
misijo o vseh ukrepih, sprejetih za izvršitev odločitve o uvedbi 
prepovedi opravljanja letov.

204. člen
(poročanje)

(1) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora mi-
nistrstvu poročati o emisijah toplogrednih plinov za preteklo leto 
najkasneje do 31. marca tekočega leta. Ministrstvo zagotovi, 
da je poročilo o emisijah dostopno javnosti.

(2) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova mora 
poročilu iz prejšnjega odstavka predložiti poročilo o preverjanju 
iz drugega odstavka 206. člena tega zakona.

(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena v roku iz 
prvega odstavka tega člena ministrstvu ne pošlje poročila o 
emisijah iz prvega odstavka tega člena za preteklo leto skupaj 
s poročilom o preverjanju iz drugega odstavka tega člena ali 
če preveritelj iz prvega odstavka 206. člena tega zakona po-
ročilo o emisijah iz prvega odstavka tega člena ne potrdi kot 
zadovoljivo v skladu z uredbo EU, ki ureja preverjanje podatkov 
in akreditacijo preveriteljev, poročilo o emisijah na podlagi do-
stopnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov za posamezno 
napravo ali letalsko dejavnost izdela ministrstvo najkasneje do 
30. aprila tekočega leta. Stroške izdelave tega poročila nosi 
upravljavec naprave ali operator zrakoplova.

(4) Ministrstvo izdela poročilo o emisijah na podlagi dosto-
pnih podatkov o emisijah toplogrednih plinov za letalsko dejav-
nost tudi v primeru prenehanja opravljanja letalske dejavnosti 
oziroma stečaja operatorja zrakoplova, če poročilo o emisijah 
za obdobje od začetka koledarskega leta do dneva prenehanja 
opravljanja letalske dejavnosti oziroma začetka stečajnega 
postopka skupaj s poročilom o preverjanju iz drugega odstavka 
206. člena tega zakona ni bilo poslano ministrstvu najkasneje v 
30 dneh od prenehanja opravljanja letalske dejavnosti oziroma 
začetka stečajnega postopka.

(5) Ministrstvo na podlagi poročila o emisijah iz tretjega 
odstavka tega člena izda upravljavcu naprave ali operatorju 
zrakoplova odločbo, v kateri ugotovi količino emisij toplogre-
dnih plinov, ki jo je naprava ali letalska dejavnost v preteklem 
letu izpustila v zrak in za katero mora upravljavec naprave ali 
operator zrakoplova predati emisijske kupone. Zoper odločbo 
ni pritožbe, dopusten pa je upravni spor.

(6) Ministrstvo na podlagi poročila o emisijah iz četrtega 
odstavka tega člena izda operatorju zrakoplova ali v primeru 
stečaja stečajnemu upravitelju odločbo, v kateri ugotovi koli-
čino emisij toplogrednih plinov, ki jo je operator zrakoplova v 
obdobju od začetka koledarskega leta do dneva prenehanja 
opravljanja letalske dejavnosti oziroma začetka stečajnega po-
stopka izpustila v zrak in za katero mora operator zrakoplova ali 
v primeru stečaja stečajni upravitelji predati emisijske kupone. 
Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ni pritožbe, dopusten pa 
je upravni spor.

(7) Ministrstvo posreduje odločbo iz petega oziroma še-
stega odstavka tega člena tudi nacionalnemu administratorju.

205. člen
(sprememba načrta monitoringa)

(1) V primeru bistvene spremembe načrta monitoringa v 
skladu z uredbo EU, ki ureja spremljanje emisij toplogrednih 
plinov in poročanje o njih, upravljavec naprave ali operator 
zrakoplova na ministrstvo vloži vlogo za spremembo načrta 
monitoringa.

(2) Ministrstvo spremeni dovoljenje za izpuščanje toplo-
grednih plinov oziroma odločbo iz petega odstavka 198. člena 
tega zakona v dveh mesecih od prejema popolne vloge iz 
prejšnjega odstavka.

(3) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova lahko 
spremeni načrt monitoringa v nebistvenih sestavinah v skladu 
z uredbo EU, ki ureja spremljanje emisij toplogrednih plinov 
in poročanje o njih, vendar mora o nameravani spremembi 
načrta monitoringa najkasneje do 31. decembra tekočega leta 
obvestiti ministrstvo, kar dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki.

(4) Ministrstvo posreduje odločbo iz drugega odstavka 
tega člena tudi pristojni inšpekciji.

206. člen
(preverjanje poročila o emisijah)

(1) Poročilo o emisijah lahko preveri le preveritelj, ki je 
pridobil akreditacijsko listino v skladu z uredbo EU, ki ureja 
preverjanje podatkov in akreditacijo preveriteljev.

(2) Preveritelj iz prejšnjega odstavka mora preveriti poro-
čilo o emisijah ter upravljavcu naprave ali operatorju zrakoplova 
izdati poročilo o preverjanju v skladu z uredbo EU, ki ureja 
preverjanje podatkov in akreditacijo preveriteljev.
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(3) Ministrstvo lahko kadar koli opravi izredno naknadno 
preverjanje poročila o emisijah, ki ga je preveril preveritelj, tako 
da za to izbere drugega preveritelja.

(4) Če ministrstvo ugotovi, da:
1. preveritelj po lastni krivdi ni pravočasno izdelal poročila 

o preverjanju iz drugega odstavka tega člena, kar je bilo ugoto-
vljeno s pravnomočno sodbo sodišča, ali

2. je preveritelj izdelal pomanjkljivo, napačno ali zava-
jajoče poročilo o preverjanju iz drugega odstavka tega člena, 
o tem obvesti akreditacijski organ.

(5) Stroške izrednega naknadnega preverjanja poročila o 
emisijah iz tretjega odstavka tega člena nosi ministrstvo.

(6) Ne glede na prejšnji odstavek ministrstvo od preveri-
telja izterja vračilo stroškov izrednega naknadnega preverjanja 
poročila o emisijah iz tretjega odstavka tega člena v primeru iz 
2. točke četrtega odstavka tega člena.

207. člen
(predaja emisijskih kuponov in njihova razveljavitev)
(1) Upravljavec naprave, razen male naprave iz 193. čle-

na tega zakona, mora za napravo iz 184. člena tega zakona, 
operator zrakoplova pa za letalsko dejavnost iz 198. člena tega 
zakona, do 30. aprila tekočega leta predati emisijske kupone 
v količini, ki ustreza celotni količini emisije toplogrednih plinov, 
ugotovljeni na način iz drugega odstavka 204. člena tega za-
kona. V primeru iz 189. člena tega zakona mora upravljavec 
naprave ali ob stečaju stečajni upravitelj najkasneje 120. dan 
od pravnomočnosti odločbe iz drugega odstavka 187. člena 
tega zakona ali prvega odstavka 188. člena tega zakona preda-
ti emisijske kupone v količini, ki ustreza celotni količini emisije 
toplogrednih plinov, ki jih je naprava izpustila v zrak v obdobju 
iz drugega odstavka 189. člena tega zakona.

(2) Operator zrakoplova mora v primeru prenehanja opra-
vljanja letalske dejavnosti ali ob stečaju stečajni upravitelj naj-
kasneje 60. dan od prenehanja opravljanja letalske dejavnosti 
za obdobje od začetka koledarskega leta do dneva preneha-
nja opravljanja letalske dejavnosti predati emisijske kupone v 
količini, ki ustreza celotni količini emisije toplogrednih plinov, 
izpuščeni v zrak v navedenem obdobju.

(3) Predani emisijski kuponi iz prvega in drugega odstav-
ka tega člena se razveljavijo.

(4) Ministrstvo na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave objavi ime osebe, ki ni predala emisijskih kuponov v 
skladu s prvim ali drugim odstavkom tega člena.

(5) Če ministrstvo pri izrednem naknadnem preverjanju 
iz tretjega odstavka prejšnjega člena ugotovi, da upravljavec 
naprave ali operator zrakoplova ni predal ustrezne količine 
emisijskih kuponov, izda odločbo, s katero ugotovi manjkajočo 
količino emisijskih kuponov, ki jih mora upravljavec naprave ali 
operator zrakoplova predati v 15 dneh od pravnomočnosti od-
ločbe, ali ugotovi njihov presežek, ki ga upravljavec naprave ali 
operator zrakoplova lahko uveljavlja do 30. aprila v naslednjem 
koledarskem letu, tako da preda ustrezno manjšo količino 
emisijskih kuponov. Zoper odločbo ni pritožbe, dopusten pa je 
upravni spor.

(6) Upravljavcu naprave, ki je svoje emisije toplogrednih 
plinov zajel in jih prenesel v napravo za njihovo trajno skladi-
ščenje, za katero je država članica EU izdala dovoljenje za 
shranjevanje ogljikovega dioksida, ni treba predati emisijskih 
kuponov za te emisije, ki so bile ugotovljene na način iz druge-
ga odstavka 204. člena tega zakona in preverjene na način iz 
206. člena tega zakona.

(7) Imetnik emisijskih kuponov lahko kadar koli zahteva 
njihovo razveljavitev, pri tem pa ni upravičen do nadomestila 
njihove vrednosti.

(8) Ministrstvo posreduje odločbo iz petega odstavka tega 
člena tudi nacionalnemu administratorju.

208. člen
(penali)

(1) Upravljavec naprave ali operator zrakoplova plača 
penale v višini 100 eurov, za vsako začeto tono ekvivalenta 

ogljikovega dioksida, ki jo je naprava ali letalska dejavnost iz-
pustila v zrak in presega količino emisijskih kuponov, predanih 
v skladu s prvim odstavkom prejšnjega člena.

(2) O višini penalov, ki jih je dolžna plačati oseba iz prej-
šnjega odstavka, odloči ministrstvo z odločbo.

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena plača penale 
najkasneje 30. dan od pravnomočnosti odločbe iz prejšnjega 
odstavka.

(4) Višina penalov iz prvega odstavka tega člena se od 
1. januarja 2013 vsako leto poveča za letni evropski indeks 
cen življenjskih potrebščin, objavljen na spletni strani Stati-
stičnega urada EU v mesecu, ko mora upravljavec naprave ali 
operator zrakoplova predati emisijske kupone v skladu s prvim 
odstavkom prejšnjega člena. Višino penalov v skladu s tem 
odstavkom določi Vlada s sklepom.

(5) Ne glede na plačilo penalov mora oseba iz prvega od-
stavka tega člena ob naslednji predaji predati tudi vse emisijske 
kupone, ki bi jih morala predati v skladu z določbo prejšnjega 
člena.

5. Zavezujoče letno zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov za države članice

209. člen
(upravljanje z enotami dodeljenih letnih emisij)

(1) Ministrstvo v imenu in za račun države v skladu s 
predpisom EU, ki ureja zavezujoče letno zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov za države članice, upravlja enote dodeljenih 
letnih emisij.

(2) Sredstva, pridobljena s prenosom enot dodeljenih 
letnih emisij na drugo državo članico, predstavljajo priliv v 
državni proračun.

6. Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad

210. člen
(Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad)

(1) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad (v nadaljnjem 
besedilu: Eko sklad) je javni sklad, ki spodbuja trajnostni ra-
zvoj s financiranjem naložb za preprečevanje, odpravljanje ali 
zmanjšanje obremenjevanja okolja.

(2) Eko sklad posluje v skladu z določbami tega zakona 
in zakona, ki ureja javne sklade.

(3) Ustanovitelj Eko sklada je Republika Slovenija, usta-
noviteljske pravice pa izvršuje Vlada.

(4) Ustanovitelj subsidiarno odgovarja za obveznosti Eko 
sklada za najeta posojila, ki niso zavarovana s poroštvom 
države in ki skupaj ne smejo presegati 20 odstotkov vrednosti 
sklada namenskega premoženja Eko sklada.

211. člen
(dejavnosti Eko sklada)

(1) Eko sklad spodbuja trajnostni razvoj v skladu z nacio-
nalnim programom varstva okolja, celovitim nacionalnim ener-
getskim in podnebnim načrtom, skupno okoljsko in energetsko 
politiko EU ter operativnimi in akcijskimi programi, sprejetimi 
na njihovi podlagi.

(2) Dejavnosti, ki jih Eko sklad opravlja v javnem interesu, 
so zlasti:

1. spodbujanje naložb v infrastrukturo varstva okolja dr-
žavnega in lokalnega pomena;

2. spodbujanje naložb v izrabo obnovljivih virov energije;
3. spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije;
4. spodbujanje naložb s področja razvoja ali uporabe 

okoljskih tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja;

5. spodbujanje različnih oblik svetovanja, izobraževanja 
in ozaveščanja javnosti ter

6. druge dejavnosti in naloge s področja varstva okolja, 
določene v ustanovitvenem aktu Eko sklada.



Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 3. 2022 / Stran 2409 

(3) Eko sklad lahko sodeluje z drugimi javnimi finančni-
mi institucijami in ministrstvi ter z domačimi in mednarodnimi 
zasebnimi finančnimi institucijami z namenom učinkovitejšega 
opravljanja svojih nalog, krepitve finančnega potenciala ter 
usklajene in celovite ponudbe finančnih spodbud na področju 
trajnostnega razvoja.

(4) Eko sklad lahko za račun posameznega pristojnega 
ministrstva opravlja naloge ali del nalog v zvezi s sofinancira-
njem dejavnosti iz drugega odstavka tega člena. Eko sklad v 
ta namen s pristojnim ministrstvom sklene pogodbo, s katero 
se določijo obseg, namen in pogoji opravljanja nalog oziroma 
dodeljevanja sredstev.

(5) Ne glede na določila zakona, ki ureja javne sklade, 
odloča o potrebnih prerazporeditvah sredstev za izvajanje na-
log iz prejšnjega odstavka med postavkami poslovnega in 
finančnega načrta Eko sklada pristojni minister.

212. člen
(splošni akti Eko sklada in sestava nadzornega sveta)

(1) V ustanovitvenem aktu Eko sklada se podrobneje 
določijo tudi dejavnosti Eko sklada, viri financiranja sredstev za 
delo Eko sklada, organizacija in delovanje Eko sklada in način 
objave splošnih aktov ter uredijo druga vprašanja, pomembna 
za delovanje Eko sklada.

(2) S splošnimi pogoji poslovanja Eko sklada se podrob-
neje določijo tudi način in postopki za uporabo instrumentov 
(v nadaljnjem besedilu: dodeljevanje spodbud) Eko sklada, 
postopki za izbor upravičencev do spodbud Eko sklada in 
omejitve pri dodeljevanju spodbud Eko sklada.

(3) Višina nadomestil za storitve Eko sklada se določi s 
tarifnim pravilnikom, ki ga sprejme direktor Eko sklada s soglas-
jem nadzornega sveta Eko sklada.

(4) Nadzorni svet ima štiri člane. Člane nadzornega sveta 
na predlog ministra imenuje Vlada, in sicer:

1. dva predstavnika ministrstva;
2. predstavnika ministrstva, pristojnega za finance, in
3. predstavnika ministrstva, pristojnega za energijo.

213. člen
(instrumenti za dodeljevanje spodbud Eko sklada)

(1) Instrumenti, ki jih Eko sklad uporablja za opravljanje 
svojih dejavnosti, so zlasti:

1. posojila z ugodno obrestno mero in druge finančne 
storitve dajanja kreditov, kot jih opredeljuje zakon, ki ureja 
bančništvo;

2. garancije ali druge oblike poroštev;
3. nepovratna sredstva;
4. subvencioniranje obrestne mere oziroma stroškov, po-

vezanih s posojili;
5. finančni zakup in
6. drugi finančni instrumenti, kjer je možna sprememba 

oblike financiranja v lastniški delež v podjetju.
(2) Eko sklad uporablja instrumente iz prejšnjega odstav-

ka v skladu s predpisi, ki urejajo državne pomoči.
(3) Eko sklad lahko s soglasjem ustanovitelja dodeljuje 

lastna nepovratna sredstva iz tistega dela presežka prihodkov 
nad odhodki, ki presega potreben presežek za ohranjanje 
realne vrednosti sklada namenskega premoženja Eko sklada 
glede na stopnjo inflacije v Republiki Slovenji.

(4) Sredstva za sofinanciranje različnih oblik svetovanja, 
izobraževanja in ozaveščanja javnosti se zagotavljajo iz sred-
stev Eko sklada ali iz sredstev, ki jih za sofinanciranje dejavno-
sti zagotovijo ministrstva, ali sredstev, zagotovljenih na podlagi 
sklepa Vlade o prerazporeditvi sredstev.

214. člen
(sklad namenskega premoženja)

(1) Eko sklad pridobiva sredstva sklada namenskega 
premoženja:

1. iz sredstev, pridobljenih po zakonu, ki ureja lastninsko 
preoblikovanje podjetij;

2. iz sredstev državnega proračuna v skladu z zakonom;
3. iz presežka prihodkov nad odhodki v skladu z odloči-

tvijo ustanovitelja;
4. z dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter tujih 

držav.
(2) Sprememba vrednosti sklada namenskega premo-

ženja Eko sklada se vpiše v sodni register enkrat na leto, če 
ustanovitelj ne določi drugače.

215. člen
(zadolževanje Eko sklada)

Eko sklad se lahko zadolžuje samo za namen opravljanja 
dejavnosti v javnem interesu v skladu s tem zakonom. Skupni 
obseg zadolženosti Eko sklada iz najetih posojil ne sme prese-
gati vrednosti sklada namenskega premoženja.

216. člen
(način dodeljevanja spodbud Eko sklada)

(1) Eko sklad dodeljuje posojila in druge finančne storitve 
dajanja kreditov, garancije ali druge oblike poroštev, nepo-
vratna sredstva ter izvaja finančni zakup, subvencioniranje 
obrestne mere oziroma stroškov, povezanih s posojili in drugimi 
finančnimi storitvami dajanja kreditov ter finančnim zakupom na 
podlagi javnega poziva oziroma javnega razpisa, druge instru-
mente pa izvaja po postopku, določenem v področnem zakonu.

(2) Javne pozive in javne razpise za dodeljevanje spod-
bud sprejema direktor po predhodnem soglasju nadzornega 
sveta.

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka Eko sklad 
dodeljuje spodbude za sofinanciranje projektov ozaveščanja 
ali programov promoviranja dejavnosti Eko sklada na podlagi 
javnega razpisa, ki ga sprejme direktor Eko sklada.

(4) Pri odločanju o dodelitvi pravice do spodbud se smi-
selno uporablja zakon, ki ureja splošni upravni postopek, koli-
kor ta zakon ne določa drugače.

217. člen
(javni poziv in javni razpis)

(1) Eko sklad z javnim pozivom določi zlasti skupni ob-
seg spodbud, pogoje za njihovo dodelitev, merila za določitev 
višine spodbude, upravičence in rok za vložitev vlog. Vloge se 
obravnavajo po vrstnem redu prispetja, razen če je v javnem 
pozivu določeno, da se šteje, da je vloga vložena takrat, ko 
je bila vložena vloga, s katero so bile odpravljene morebitne 
pomanjkljivosti.

(2) Eko sklad z javnim razpisom določi zlasti skupni obseg 
spodbud, pogoje za njihovo dodelitev, merila za ocenjevanje 
in vrednotenje posameznih naložb oziroma ozaveščevalnih 
projektov ali programov, upravičence in rok za vlaganje vlog. 
Razpisane spodbude se dodelijo za tiste naložbe, projekte ali 
programe, ki so v izbirnem postopku višje ocenjeni oziroma 
ovrednoteni.

218. člen
(vloga za dodelitev spodbud Eko sklada)

(1) Vloga za dodelitev spodbud mora vsebovati ustrezno:
1. izpolnjen obrazec, ki je določen v javnem pozivu ali 

javnem razpisu;
2. dokumentacijo in priloge, določene v javnem pozivu ali 

javnem razpisu.
(2) Eko sklad lahko v javnem pozivu ali javnem razpisu 

poleg sestavin iz prejšnjega odstavka določi še druge obvezne 
sestavine, če so potrebne glede na namen posameznega jav-
nega poziva ali javnega razpisa.

(3) Pisne vloge lahko vlagajo po elektronski poti brez var-
nega elektronskega podpisa, če je identiteto vložnika mogoče 
ugotoviti na drug zanesljiv način.
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219. člen
(sprememba zahtevka)

(1) Pri javnem pozivu je sprememba zahtevka dopustna 
do konca postopka, če odločba še ni bila izdana in je javni poziv 
še odprt. V primeru znižanja zahtevka je sprememba zahtevka 
dopustna tudi, če je javni poziv že zaprt, vendar odločba še ni 
bil izdana.

(2) Pri javnem razpisu je sprememba zahtevka po izteku 
roka za oddajo vlog dopustna le v primeru znižanja zahtevka 
in če odločba še ni bila izdana.

220. člen
(vrnitev v prejšnje stanje)

(1) V primeru zamude roka za vložitev vloge za dodelitev 
spodbud vrnitev v prejšnje stanje ni dovoljena.

(2) V primeru zamude drugih procesnih dejanj v postopkih 
odločanja o dodeljevanju pravice je vrnitev v prejšnje stanje 
dovoljena le, če se do trenutka vložitve predloga za vrnitev v 
prejšnje stanje še ni iztekel rok za vlaganje vlog za dodelitev 
pravice do spodbud.

221. člen
(neposreden in brezplačen dostop do podatkov)

(1) Eko sklad lahko za namen odločanja o dodelitvi pravi-
ce do dodelitve spodbude ali izplačila spodbude ali v postopku 
spremljanja in nadzora dodeljenih spodbud brezplačno prido-
biva in med seboj povezuje naslednje podatke:

1. iz centralnega registra prebivalstva, ki ga vodi mi-
nistrstvo, pristojno za notranje zadeve, na podlagi davčne 
številke: osebno ime, EMŠO ter naslov stalnega in začasnega 
prebivališča;

2. iz evidence AJPES in Vrhovnega sodišča RS:
a) za fizične osebe: podatke o postopkih zaradi insolven-

tnosti;
b) za pravne osebe, združenja oseb po tujem pravu, ki so 

brez pravne osebnosti, neposredne uporabnike državnega in 
občinskih proračunov ter druge osebe, ki opravljajo dejavnost: 
podatke o številu in lokaciji poslovnih in drugih prostorov, ki se 
uporabljajo za opravljanje dejavnosti in pridobivanje dohodkov, 
ter številkah plačilnih računov v Republiki Sloveniji in zunaj nje 
(tudi za povezane osebe), določene z zakonom o obdavčenju, 
in podatke o postopkih zaradi insolventnosti, postopkih prisil-
nega prenehanja;

3. iz registra nepremičnin, ki ga vodi Geodetska uprava 
Republike Slovenije, na podlagi katastrske občine in parcelne 
številke ali naslova: podatke o parcelah iz zemljiškega katastra, 
podatke o stavbah in delih stavb iz katastra stavb ter podatke o 
lastniku, in sicer ime in priimek, naslov stalnega prebivališča in 
EMŠO za fizične osebe ter ime oziroma firmo, naslov sedeža 
in matično številko za pravne osebe, delež lastništva ter druge 
podatke o lastnostih parcel, stavb in delov stavb;

4. iz Zemljiške knjige, ki jo vodi sodišče, na podlagi identi-
fikacijskega znaka nepremičnine: podatke o lastniku in imetniku 
morebitnih drugih stvarnih ali obligacijskih pravic na nepremič-
nini (osebno ime, EMŠO in naslov prebivališča za fizično osebo 
ter firmo, matično številko in sedež za pravno osebo) ter idealni 
delež osnovnega pravnega položaja nepremičnine;

5. zbirke prostorskih aktov, zbirke podatkov o graditvi 
objektov, evidence stavbnih zemljišč in evidence dejanske rabe 
poseljenih zemljišč, ki jih vodi ministrstvo, pristojno za prostor, 
na podlagi katastrske občine in parcelne številke, številke stav-
be ali dela stavbe, če obstaja ali naslova: podatke o prostorskih 
aktih, ki se vodijo v zbirki prostorskih aktov, podatke o graditvi 
objektov, ki se vodijo v zbirki podatkov o graditvi objektov, 
podatke o stavbnih zemljiščih, ki se vodijo v evidenci stavbnih 
zemljišč, ter podatke o poseljenih zemljiščih, ki se vodijo v 
evidenci dejanske rabe poseljenih zemljišč;

6. iz evidence izvajanja dimnikarskih storitev, ki jo vodi 
ministrstvo, na podlagi katastrske občine in parcelne številke 

ali naslova: podatke o uporabnikih dimnikarskih storitev, in sicer 
lastnikih in etažnih lastnikih (osebno ime, naslov prebivališča, 
firma in sedež za pravno osebo), ter podatke o malih kurilnih 
napravah (številka kurilne naprave, ki jo napravi dodeli aplika-
cija ministrstva, moč, leto proizvodnje oziroma leto vgradnje, 
vrsta goriva, identifikacijski podatki iz prostorskih registrov Re-
publike Slovenije o stavbi, namen in vrsta kurilne naprave ter 
drugi obratovalni podatki, kot so na primer podatki o gorilniku, 
prezračevalni in dimovodni napravi, zalaganju);

7. iz Poslovnega registra Slovenije, ki ga vodi Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na 
podlagi davčne številke: firmo in sedež ter matično številko, 
podatke o zastopnikih (osebno ime, EMŠO, naslov stalnega 
ali začasnega prebivališča in vrsta zastopnika), podatke o 
številkah računov, pravnoorganizacijsko obliko, velikost družbe 
po merilih zakona, ki ureja gospodarske družbe, velikost druž-
be po standardih EU, podatke o začetku postopka v skladu z 
zakonom, ki ureja prisilno poravnavo, stečaj in likvidacijo ter 
podatke o dejanskih lastnikih družbe;

8. iz registra transakcijskih računov, ki ga vodi Agencija 
Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, na 
podlagi davčne številke: osebno ime in naslov prebivališča 
imetnika transakcijskega računa, ki je fizična oseba, ter firmo, 
sedež in poslovni naslov imetnika transakcijskega računa, ki 
je pravna oseba, podjetnik ali zasebnik, ter naziv in naslov 
drugega imetnika transakcijskega računa, številko transak-
cijskega računa, naziv in matično številko ponudnika, ki vodi 
transakcijski račun, oznako vrste računa ter stanje morebitne 
blokade transakcijskega računa;

9. iz evidence registriranih vozil, ki jo vodi ministrstvo, 
pristojno za promet, na podlagi številke prometnega dovoljenja 
in identifikacijske številke vozila (VIN): podatke o posameznem 
vozilu, ki so navedeni na prometnem dovoljenju, o aktualnih in 
predhodnih registracijah vozila, izdanih prometnih dovoljenjih, 
lastnikih vozila ali osebah, na katere je bilo in je vozilo registri-
rano, ter druge tehnične podatke;

10. iz evidence homologiranih vozil, ki jo vodi Javna 
agencija Republike Slovenije za varnost prometa: podatke o 
tipih vozil, njihovih proizvajalcih ter izdanih listinah in oznakah 
o skladnosti tipov vozil;

11. iz centralne zbirke podatkov o denarnih socialnih po-
močeh in varstvenem dodatku, ki jo vodi ministrstvo, pristojno 
za socialno varstvo, na podlagi davčne številke: osebno ime, 
prebivališče, EMŠO, podatke o družinskih članih in podatke, ki 
se nanašajo na družinska razmerja, podatke o upravičenosti do 
denarne socialne pomoči in do varstvenega dodatka;

12. iz nacionalnega elektronskega registra, ki vsebuje 
evidenco izdanih licenc, licenc Skupnosti in dovoljenj Skupnosti 
ter njihovih izdanih izvodov (v nadaljnjem besedilu: licenca) in 
ga vodi ministrstvo, pristojno za promet, na podlagi številke 
pravne osebe: številko, veljavnost in status izdane licence, 
za katero vrsto prevozov je bila licenca izdana, osebno ime, 
EMŠO, davčno številko in stalno prebivališče osebe, ki je pri 
prevozniku odgovorna za prevoze, registrsko označbo, vrsto, 
znamko in tip vozila, za katerega je bila licenca izdana;

13. iz knjigovodske evidenc, ki jo vodi Finančna uprava, 
na podlagi davčne številke: podatke, potrebne za pobiranje, v 
vsebini, določeni z zakonom o obdavčenju ali zakonom, ki ureja 
davčni postopek, ali podzakonskim predpisom;

14. iz knjigovodske evidence, ki jo vodi Finančna uprava, 
na podlagi davčne številke: podatek, ali ima vlagatelj na dan 
vloge neplačane zapadle obvezne dajatve in druge denarne 
nedavčne obveznosti, ki jih pobira Finančna uprava, višje od 
50 eurov.

(2) Če vlagatelj vloge za spodbudo Eko skladu prepove 
dostop do podatkov iz evidenc po prejšnjem odstavku, potreb-
nih za odločanje v konkretnem postopku, jih mora v skladu z 
223. členom tega zakona zagotoviti sam.

(3) Eko sklad lahko pridobljene podatke iz prvega odstav-
ka tega člena hrani v posebni zbirki podatkov ter jih obdeluje za 
potrebe posameznega postopka odločanja o dodelitvi pravice 
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do spodbud, dodeljevanja spodbud, odvzema spodbud, izpla-
čila spodbud ali za izvrševanja nadzora in spremljanja stanja 
tega postopka. Prejete podatke iz prejšnjega odstavka lahko 
Eko sklad v anonimizirani obliki obdeluje tudi za analize ter 
znanstvenoraziskovalne in statistične namene.

222. člen
(poziv na dopolnitev vloge)

Če je vloga nepopolna ali nerazumljiva, Eko sklad najka-
sneje v 30 dneh od prejema vloge zahteva, da se pomanjklji-
vosti odpravijo.

223. člen
(dokazno breme)

(1) Vlagatelj nosi dokazno breme, da je upravičen do 
spodbud Eko sklada.

(2) Eko sklad lahko od vlagatelja zahteva dodatna doka-
zila, če meni, da je to potrebno za razjasnitev upravičenosti do 
spodbude, ki jih mora vlagatelj predložiti v roku, ki ga določi 
Eko sklad s pozivom na dopolnitev. Če vlagatelj ne predloži 
zahtevanih dodatnih dokazil v določenem roku, se vloga s 
sklepom zavrže.

224. člen
(odločba)

(1) Eko sklad odloči o dodelitvi pravice vlagatelja do 
spodbud, ki jih Eko sklad dodeljuje prek javnih pozivov ali javnih 
razpisov, z odločbo.

(2) Z odločbo o dodelitvi spodbud se določijo:
1. namen, za katerega se spodbude dodeljujejo;
2. višina ali obseg dodeljenih spodbud;
3. druga vprašanja in pogoji, ki jih določajo splošni pogoji 

poslovanja Eko sklada ali določila javnega poziva ali javnega 
razpisa.

(3) V postopku odločanja o dodelitvi pravice vlagatelja do 
spodbud, ki jih Eko sklad dodeljuje prek javnih pozivov ali javnih 
razpisov, Eko sklad ne sme izdati delne ali začasne odločbe.

(4) Eko sklad izda odločbo iz prvega odstavka tega člena 
najkasneje v 90 dneh od prejema popolne vloge.

(5) Če določila iz odločbe, določena na podlagi drugega 
odstavka tega člena niso izpolnjena ali če se vlagatelj odpove 
pravici do spodbude, sredstva pa še niso izplačana, pravica do 
spodbude ugasne.

(6) Pritožba zoper odločbo iz prvega odstavka tega člena 
ni dovoljena, mogoče pa je začeti upravni spor. Zoper druge 
posamične akte Eko sklada, izdane v postopku za dodelitev 
pravice do spodbud, ki jih Eko sklad dodeljuje prek javnih po-
zivov ali javnih razpisov, ni pritožbe.

(7) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka je dovoljena 
pritožba zoper odločbo, s katero je bil izbran zasebni partner 
za izvedbo statusnega partnerstva. O pritožbi odloči minister 
v roku 60 dni.

(8) Če je v javnem pozivu ali javnem razpisu tako do-
ločeno, se pravica do izplačila spodbude podrobneje uredi s 
pogodbo.

(9) Pravica do spodbude za izvedbo ukrepov za zmanjše-
vanje energetske revščine je osebna pravica. Ne glede na prej-
šnji stavek se deduje pravica do izplačila sredstev za izvedbo 
ukrepov za zmanjševanje energetske revščine, ki je urejena s 
pogodbo iz prejšnjega odstavka.

225. člen
(podpis in izdaja odločbe in drugih dokumentov)

(1) Odločba iz prejšnjega člena ima lahko namesto pod-
pisa in žiga faksimile.

(2) Ta člen se uporablja tudi za sklepe, pozive in druge 
dokumente, ki jih izda Eko sklad v postopku odločanja o dode-
litvi pravice do spodbud v pisni obliki.

226. člen
(posebni primeri odprave, razveljavitve ali spremembe 

upravnega akta in obnova postopka)
(1) Če Eko sklad po izdaji odločbe, izdane na podlagi 

javnega poziva, ugotovi, da je bil materialni predpis napačno 
uporabljen oziroma sploh ni bil uporabljen, da je bilo dejansko 
stanje ugotovljeno nepopolno ali napačno ali da so podane kr-
šitve pravil postopka, zaradi česar bi bilo treba izdati drugačno 
odločbo, izda odločbo, s katero odpravi, razveljavi ali spremeni 
že izdano odločbo, vendar le, če je nova odločba vlagatelju v 
korist.

(2) Eko sklad lahko odločbo iz prejšnjega odstavka izda le 
do sklenitve pogodbe ali do izplačila spodbude, če se pogodba 
ne sklepa.

(3) Prejšnji odstavek se smiselno uporablja tudi za sklep 
o zavrženju in sklep o ustavitvi postopka.

(4) Če Eko sklad izve za nova dejstva ali najde ali pridobi 
možnost uporabiti nove dokaze, ki bi mogli sami zase ali v zvezi 
z že izvedenimi in uporabljenimi dokazi pripeljati do drugačne 
odločbe, če bi bila ta dejstva oziroma dokazi navedeni ali upo-
rabljeni v prejšnjem postopku, lahko začne obnovo postopka iz 
tega razloga po uradni dolžnosti v šestih mesecih od dneva, ko 
je mogel navesti nova dejstva oziroma uporabiti nove dokaze. 
Po preteku petih let od vročitve odločbe vlagatelju se obnova 
po uradni dolžnosti ne more začeti.

(5) Zoper sklep o obnovi postopka posebna pritožba ali 
upravni spor nista dovoljena. Sklep se lahko izpodbija v uprav-
nem sporu zoper odločbo, izdano v obnovljenem postopku.

227. člen
(odvzem pravice in vračilo že izplačanih  

nepovratnih sredstev)
(1) Eko sklad z odločbo odvzame pravico do nepovratnih 

sredstev iz 4. točke prvega odstavka 213. člena, ki so bila na 
podlagi odločbe že izplačana, če zahteve iz odločbe, določene 
na podlagi drugega odstavka 224. člena, niso izpolnjena.

(2) Že izplačana sredstva Eko sklada je treba vrniti v 
15 dneh po pravnomočnosti odločbe iz prvega odstavka tega 
člena.

(3) V primeru, ko niso izpolnjena določila iz odločbe, dolo-
čena na podlagi drugega odstavka 224. člena, ali iz pogodbe, 
na podlagi katere so bila izplačana nepovratna sredstva za 
ukrep zmanjšanja energetske revščine, je možen odpis vračila 
nepovratnih sredstev, če:

1. bi bili stroški postopka izterjave v nesorazmerju z višino 
terjatve ali

2. vlagatelj nepovratnih sredstev ne more vrniti zaradi 
socialne ogroženosti.

(4) O odpisu vračila iz prejšnjega odstavka odloči Eko 
sklad po pridobitvi soglasja ministrstva, pristojnega za finance, 
in po postopku, določenem v splošnih pogojih poslovanja Eko 
sklada.

228. člen
(vročitev)

Odločbe, sklepi, pozivi in drugi dokumenti, od katerih 
vročitve začne teči rok, razen v primeru odvzema pravice 
do nepovratnih sredstev, se vročajo z navadno vročitvijo. Ne 
glede na določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek, 
vročitev velja za opravljeno 15. dan od dneva odpreme s strani 
Eko sklada. Dan odpreme se označi na kuverti odpremljenega 
dokumenta.

229. člen
(upravni spor)

V upravnem sporu ni mogoče izpodbijati odločbe, s katero 
je bilo odločeno o dodelitvi pravice do spodbud drugim osebam, 
ampak le tisto odločbo ali njen del, s katerim je bilo odločeno 
o pravici tožnika.
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7. Sredstva proračuna države za naloge varstva okolja

230. člen
(poraba sredstev proračuna države za naloge varstva okolja)

(1) Sredstva proračuna države se poleg financiranja dr-
žavnih nalog varstva okolja po tem zakonu porabljajo še za:

1. izvajanje posebnih oblik izobraževanja in ozaveščanja 
javnosti v zvezi z okoljem;

2. sofinanciranje programov nevladnim organizacijam, ki 
delujejo na področju varstva okolja, in

3. financiranje drugih dejavnosti, kadar jih zaradi javnih 
koristi na področju varstva okolja zagotavlja država.

(2) Sredstva proračuna države se lahko porabljajo tudi za:
1. spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se občutno 

zmanjšuje poraba snovi in energije ter preprečuje in zmanjšuje 
obremenjevanje okolja;

2. spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, učinkovite 
rabe energije ter soproizvodnje toplote in električne energije;

3. spodbujanje okolju prijazne proizvodnje in
4. sofinanciranje infrastrukture lokalnega pomena iz 

233. člena tega zakona.

IX. PRAVICA DO ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA OKOLJA  
IN NJENO PRAVNO VARSTVO

231. člen
(pravica do zdravega življenjskega okolja  

in njeno pravno varstvo)
(1) Država in občina pri sprejemanju politik, strategij, 

programov, planov, načrtov in splošnih pravnih aktov ter pri 
izvajanju drugih zadev iz svoje pristojnosti spodbujata ohranja-
nje ali ponovno vzpostavljanje zdravega življenjskega okolja s 
preprečevanjem čezmernih obremenitev okolja.

(2) Vsakdo ima pravico do zdravega življenjskega okolja.
(3) Za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega 

okolja lahko fizična oseba, nevladna organizacija iz 237. člena 
tega zakona ali civilna iniciativa iz 18.2. točke 3. člena tega 
zakona pred sodiščem zahtevajo, da nosilec nameravanega 
posega v okolje ali upravljavec ustavi izvedbo nameravane-
ga posega ali njegovo obratovanje ali obratovanje naprave 
ali obrata ali izvajanje dejavnosti, če nosilec nameravanega 
posega ni pridobil odločbe iz osmega odstavka 90. člena tega 
zakona ali okoljevarstvenega soglasja iz tretjega odstavka 
100. člena tega zakona, ali če je izvedba nameravanega pose-
ga ali njegovo izvajanje v nasprotju z njima, ali če obratovanje 
naprave ali obrata ali izvajanje dejavnosti povzroča čezmerno 
obremenitev okolja ali če bi povzročil ali povzroča neposredno 
nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, če je izkazana velika 
verjetnost, da bi povzročil take posledice.

(4) Ne glede na uspeh v pravdi lahko sodišče ob upošte-
vanju interesa varstva okolja, ki ga je zastopala tožeča stranka, 
odloči, da krije vsaka stranka svoje stroške, razen če je tožeča 
stranka stroške povzročila z zavlačevanjem postopka, zavaja-
njem sodišča ali kako drugače po svoji krivdi ali če so nastali 
po naključju, ki se je primerilo tožeči stranki.

(5) Vsakdo lahko za uresničevanje pravice do zdravega 
življenjskega okolja, v primeru čezmerne obremenitve okolja, 
od pristojne inšpekcije s prijavo zahteva, da prepove izvajanje 
dejavnosti povzročitelja čezmerne obremenitve.

(6) V primeru iz prejšnjega odstavka pristojni inšpektor 
izvede nenapovedan inšpekcijski nadzor pri povzročitelju čez-
merne obremenitve ali povzročitve nevarnosti za življenje in 
zdravje ljudi v roku, ki onemogoča nadaljnjo čezmerno obre-
menitev okolja ali neposredno nevarnost za življenje in zdravje 
ljudi, ter ugotovi dejansko stanje. Pri tem lahko odredi izvedbo 
kontrolnega monitoringa skladno z osmim odstavkom 247. čle-
na tega zakona. Če ugotovi čezmerno obremenitev okolja, 
povzročitelju te obremenitve prepove opravljanje dejavnosti do 
vzpostavitve zakonitega stanja.

(7) Ne glede na prejšnji odstavek pristojni inšpektor ne 
izvede nenapovedanega inšpekcijskega nadzora, če je prijava 
iz petega odstavka tega člena posledica izrednega dogodka, 
ki ga je nosilec posega ali upravljavec sam prijavil pristojnemu 
inšpektorju ter tudi navedel razloge za izredni dogodek in 
morebitno potrebne ukrepe za odpravo njegovih posledic, če 
so te nastale.

(8) Za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja 
kot posebnega področja je v skladu z zakonom pristojen tudi 
varuh človekovih pravic.

X. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE  
VARSTVA OKOLJA

232. člen
(obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja)

(1) Obvezne državne gospodarske javne službe varstva 
okolja (v nadaljnjem besedilu: državna javna služba) so:

1. sežiganje določenih vrst komunalnih odpadkov;
2. ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na 

področju veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 
in 2, ter

3. zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst 
drugih odpadkov.

(2) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb 
iz prejšnjega odstavka, so infrastruktura državnega pomena.

(3) Država zagotovi izvajanje državnih javnih služb iz 
prvega odstavka tega člena v skladu s predpisi, ki urejajo go-
spodarske javne službe.

(4) Izvajalec državnih javnih služb iz prvega odstavka tega 
člena mora brezplačno predložiti ministrstvu podatke v zvezi 
z opravljanjem državne javne službe iz prvega odstavka tega 
člena, ki so določeni v predpisu iz devetega odstavka tega čle-
na. Izvajalec državne javne službe mora na zahtevo ministrstva 
predložiti tudi druge podatke, ki jih mora zbirati ministrstvo na 
podlagi določb tega zakona ali zaradi poročanja EU.

(5) Strokovni nadzor nad izvajalci državne javne službe 
iz prvega odstavka tega člena opravlja ministrstvo. Strokovni 
nadzor obsega nadzor nad:

1. gospodarjenjem z objekti in napravami, potrebnimi za 
izvajanje državne javne službe;

2. poslovanjem in
3. učinkovitostjo, racionalnostjo ter namensko porabo pro-

računskih sredstev in sredstev, ki jih za storitve državne javne 
službe plačujejo uporabniki.

(6) Pri izvajanju strokovnega nadzora ima ministrstvo 
pravico:

1. pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna 
sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, 
pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in doku-
mentacijo izvajalca državne javne službe ter zahtevati izdelavo 
pisne oblike dokumentacije, ki mora verodostojno potrjevati 
elektronsko obliko, če se hrani v elektronski obliki;

2. ugotavljati način izvajanja storitev javne službe pri iz-
vajalcu državne javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi 
pri uporabniku;

3. brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za po-
trebe preiskav;

4. fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podat-
kov prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete 
izvajalca državne javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi 
pri uporabniku, ter jih pozneje reproducirati;

5. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom stro-
kovnega nadzora.

(7) V postopku strokovnega nadzora lahko ministrstvo 
naloži izvajalcu državne javne službe, da v določenem roku od-
pravi nepravilnosti, ugotovljene v okviru strokovnega nadzora 
iz petega odstavka tega člena.

(8) Če se državna javna služba iz prvega odstavka tega 
člena izvaja s podelitvijo koncesije, lahko koncendent razdre 
koncesijsko pogodbo, če koncesionar:
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1. ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami državnih or-
ganov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;

2. pri izvajanju državne javne službe krši predpise oziro-
ma pravila stroke;

3. krši določila koncesijskega akta ali koncesijske pogod-
be tako, da od njega ni več mogoče pričakovati pravilnega in 
kakovostnega izvajanja državne javne službe, ali

4. ne odpravi nepravilnosti v roku iz prejšnjega odstavka.
(9) Vlada podrobneje predpiše:
1. dejavnosti iz prvega odstavka tega člena, vrste od-

padkov, ki so predmet državne javne službe, način opravljanja 
državne javne službe, vključno z določitvijo območij opravljanja 
državne javne službe, njene uporabnike in njihove obveznosti 
ter izjeme od obvezne uporabe;

2. podatke, ki jih mora izvajalec državne javne službe 
predložiti ministrstvu;

3. način oblikovanja in določanja cene, oskrbovalne stan-
darde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe 
ter normative za opravljanje državnih javnih služb iz prvega 
odstavka tega člena in

4. druge razloge za razdor koncesijske pogodbe, kadar je 
to primerno glede na predmet in pomen opravljanja posamezne 
državne javne službe iz prvega odstavka tega člena.

233. člen
(obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja)

(1) Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 
okolja (v nadaljnjem besedilu: občinska javna služba) so:

1. oskrba prebivalstva s pitno vodo;
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpa-

dne vode;
3. zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov;
4. obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov;
5. odlaganje ostankov obdelanih komunalnih odpadkov 

ter
6. urejanje in čiščenje javnih površin.
(2) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje občinskih 

javnih služb iz prvega odstavka tega člena, so infrastruktura 
lokalnega pomena in morajo biti evidentirani v zbirnem katastru 
gospodarske javne infrastrukture oziroma drugih katastrih, v 
skladu s predpisi, ki urejajo evidentiranje.

(3) Vlada podrobneje predpiše:
1. vrste dejavnosti in naloge, ki se izvajajo v okviru občin-

skih javnih služb iz prvega odstavka tega člena;
2. vrste komunalnih odpadkov, ki so predmet občinske 

javne službe, in postopke obdelave odpadkov, ki se izvajajo v 
okviru občinskih javnih služb, ter pogoje za izvajanje občinskih 
javnih služb iz 3., 4. in 5. točke prvega odstavka tega člena;

3. uporabnike občinske javne službe iz prvega odstavka 
tega člena, njihove obveznosti in izjeme od njene obvezne 
uporabe ter

4. metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne stan-
darde, tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe 
ter normative za opravljanje občinskih javnih služb iz prvega 
odstavka tega člena.

(4) Občina predpiše ureditev občinskih javnih služb iz 
prvega odstavka tega člena ter zagotovi njihovo izvajanje v 
skladu z določbami tega zakona, predpisi, izdanimi na njegovi 
podlagi, in predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe.

(5) Če občina ne zagotovi izvajanja občinske javne službe 
iz prvega odstavka tega člena ali ne opravi nalog občinske 
javne službe iz tretjega odstavka tega člena, ju zagotovi drža-
va na območju občine in za njen račun. Način zagotovitve iz 
prejšnjega stavka določi Vlada.

(6) Najemnina, ki jo občina za uporabo javne infrastruk-
ture, ki jo ima v lasti ali finančnem najemu, zaračuna izvajalcu 
občinske javne službe iz prvega odstavka tega člena, je na-
menski prejemek občinskega proračuna.

(7) Sredstva, zbrana z najemnino iz prejšnjega odstavka, 
lahko občina porablja samo za gradnjo ali vzdrževanje občin-

ske gospodarske javne infrastrukture, ki je skladna z načrtom 
razvojnih programov občinskega proračuna in namenjena iz-
vajanju občinskih javnih služb iz prvega odstavka. Z odlokom, 
s katerim se sprejme občinski proračun, občina sredstva iz 
prejšnjega odstavka določi kot namenski prihodek.

(8) V predpisih iz četrtega odstavka tega člena občina 
predpiše tudi nadzor nad izvajalci in uporabniki storitev občin-
skih javnih služb.

(9) Strokovni nadzor nad izvajalci občinske javne službe iz 
prvega odstavka tega člena opravlja občina. Strokovni nadzor 
obsega zlasti nadzor nad:

1. gospodarjenjem z objekti in napravami, potrebnimi za 
izvajanje občinske javne službe;

2. poslovanjem in učinkovitostjo, racionalnostjo in namen-
sko porabo proračunskih sredstev in sredstev, ki jih za storitve 
občinske javne službe plačujejo uporabniki.

(10) Pri izvajanju strokovnega nadzora ima občina pra-
vico:

1. pregledati prostore, objekte, postroje, naprave, delovna 
sredstva, napeljave, predmete, blago, snovi, poslovne knjige, 
pogodbe, listine in druge dokumente ter poslovanje in doku-
mentacijo izvajalca občinske javne službe ter zahtevati izdelavo 
pisne oblike dokumentacije, ki mora verodostojno potrjevati 
elektronsko obliko, če se hrani v elektronski obliki;

2. ugotavljati način izvajanja storitev občinske javne služ-
be pri izvajalcu javne službe, s soglasjem uporabnika pa tudi 
pri uporabniku;

3. brezplačno vzeti vzorce materialov in opreme za po-
trebe preiskav;

4. fotografirati ali posneti na drug nosilec vizualnih podat-
kov prostore, objekte, postroje, napeljave in druge predmete 
izvajalca občinske javne službe, s soglasjem uporabnika pa 
tudi pri uporabniku, ter jih pozneje reproducirati;

5. opraviti druga dejanja, ki so v skladu z namenom stro-
kovnega nadzora.

(11) V postopku strokovnega nadzora lahko občina naloži 
izvajalcu občinske javne službe, da v določenem roku odpravi 
nepravilnosti, ugotovljene v okviru strokovnega nadzora iz de-
setega odstavka tega člena.

(12) Občina izvaja javno službo iz 1. točke prvega odstav-
ka tega člena neposredno in neprofitno.

(13) Če se občinska javna služba iz prvega odstavka tega 
člena izvaja s podelitvijo koncesije, lahko koncedent razdre 
koncesijsko pogodbo, če koncesionar:

1. ne ravna v skladu z izvršljivimi odločbami državnih or-
ganov, organov lokalnih skupnosti ali nosilcev javnih pooblastil;

2. pri izvajanju javne službe krši predpise oziroma pravila 
stroke;

3. krši določila koncesijskega akta ali koncesijske pogod-
be tako, da od njega ni več mogoče pričakovati pravilnega in 
kakovostnega izvajanja javne službe, ali

4. ne odpravi nepravilnosti v roku iz prejšnjega odstavka.

XI. ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA OKOLJA

1. Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja

234. člen
(vloga, položaj in financiranje)

(1) Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja (v nadaljnjem 
besedilu: Svet) se ustanovi za presojanje politik na področju 
varstva okolja kot posvetovalno telo ministra.

(2) Svet ima štirinajst članov, ki jih imenuje minister za pet 
let z možnostjo ponovnega imenovanja. Član Sveta ne sme biti 
funkcionar ali uslužbenec državnih ali občinskih organov. Svet 
vodi predsednik Sveta, ki ga izmed sebe izvolijo člani Sveta.

(3) Šest članov Sveta je strokovnjakov za varstvo oko-
lja, predlagajo pa jih skupaj Slovenska akademija znanosti in 
umetnosti ter univerze. Pri predlaganju kandidatov za člane 
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Sveta mora biti zagotovljena enaka zastopanost naravoslovnih, 
tehničnih, biotehničnih, družboslovnih humanističnih in medi-
cinskih ved. Štirje člani Sveta so predstavniki nevladnih okolje-
varstvenih organizacij, predlagajo pa jih nevladne organizacije 
iz 237. člena tega zakona. Štirje člani Sveta so predstavniki 
gospodarstva, predlagajo pa jih skupaj Gospodarska zbornica 
Slovenije, Trgovinska zbornica Slovenije, Obrtno-podjetniška 
zbornica Slovenije in Kmetijsko gozdarska zbornica Slovenije. 
Vlada upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov, to 
je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola pri sestavi 
Sveta.

(4) Delovanje članov Sveta ni poklicno.
(5) Ministrstvo zagotavlja finančne in administrativno-teh-

nične možnosti za delovanje Sveta.

235. člen
(naloge Sveta)

(1) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen, nje-
govo delo pa je javno.

(2) Svet obravnava in sprejema stališča ter daje mnenja 
in pobude ministru zlasti o:

1. stanju in trendih na področju varstva okolja in trajno-
stnega razvoja doma in v tujini;

2. strategijah, programih in načrtih na področju varstva 
okolja in trajnostnega razvoja;

3. zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega 
razvoja;

4. delovanju države in občin v zvezi z varstvom okolja in 
trajnostnega razvoja;

5. posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja 
in trajnostnega razvoja ter

6. pobudah javnosti.

2. Strokovni svet za spodbujanje okolju  
prijaznih proizvodov

236. člen
(Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvodov)

(1) Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih proizvo-
dov obravnava strokovna vprašanja, ki se nanašajo na celovito 
politiko do proizvodov glede varstva okolja, za podeljevanje 
znaka EU za okolje in za vključevanje organizacij v sistem 
EMAS v skladu s tem zakonom.

(2) Strokovni svet iz prejšnjega odstavka ustanovi mini-
ster, sestavljajo ga predstavnice ali predstavniki (v nadaljnjem 
besedilu: predstavnik) ministrstva, minister pa vanj povabi tudi 
predstavnike občin, gospodarstva, nevladnih organizacij iz 
237. člena tega zakona in varstva potrošnikov tako, da je za-
gotovljena uravnotežena udeležba vseh zainteresiranih strani. 
Minister upošteva načelo uravnotežene zastopanosti spolov, 
to je najmanj 40-odstotno zastopanost enega spola pri sestavi 
Strokovnega sveta.

(3) Naloge Strokovnega sveta iz prvega odstavka tega 
člena so zlasti:

1. dajanje mnenj v zvezi s celovito politiko do okolju pri-
jaznih proizvodov;

2. dajanje mnenj glede razvoja in izvajanja sistema pode-
ljevanja znaka EU za okolje in izvajanja sistema EMAS;

3. dajanje mnenj v zvezi s pobudami za začasno ali trajno 
izključitev organizacije iz sistema EMAS in

4. druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi.

3. Nevladne organizacije v javnem interesu

237. člen
(opravljanje dejavnosti v javnem interesu)

(1) Status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju varstva okolja lahko pridobi nevladna organizacija, ki 
izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja status nevladne organiza-
cije v javnem interesu, ter:

1. je ustanovljena zaradi delovanja na področju varstva 
okolja in

2. aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj dve 
leti.

(2) Minister podrobneje predpiše pogoje iz prejšnjega od-
stavka in določi merila za ugotavljanje njihovega izpolnjevanja.

238. člen
(podelitev statusa)

Minister podeli nevladni organizaciji, ki izpolnjuje pogoje 
iz prejšnjega člena, status nevladne organizacije v javnem 
interesu, z odločbo.

XII. USPOSABLJANJE

239. člen
(usposobljenost oseb za izvajanje dejavnosti  

in izvajalci usposabljanja)
(1) Usposobljenost oseb za izvajanje dejavnosti prever-

janja uhajanja, zajema, namestitve, vzdrževanja, popravila ali 
razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne pline 
in ozonu škodljive snovi, ter preverjanje usposobljenosti za 
izvajanje teh dejavnosti zagotavlja ministrstvo neposredno ali 
prek javnega pooblastila, ki ga z odločbo na podlagi javnega 
natečaja podeli pravni osebi (v nadaljnjem besedilu: izvajalec 
usposabljanja), ki izpolnjuje naslednje pogoje:

1. razpolaga s prostori za usposabljanje;
2. ima demonstracijsko opremo za usposabljanje;
3. ima reference iz usposabljanja po uredbi EU, ki ureja 

fluorirane toplogredne pline, za katerega želi pridobiti javno 
pooblastilo;

4. ima za program usposabljanja iz uredbe EU, ki ureja 
fluorirane toplogredne pline, za katerega želi pridobiti javno po-
oblastilo, zaposlene ali s pogodbo o sodelovanju zagotovljeno 
sodelovanje najmanj štirih fizičnih oseb, ki imajo za prijavljen 
program usposabljanja reference iz izobraževanja, usposablja-
nja in projektiranja.

(2) Javno pooblastilo iz prejšnjega odstavka se podeli za 
deset let.

(3) Javni natečaj iz prvega odstavka tega člena izvede 
ministrstvo vsaj šest mesecev pred potekom obdobja, za ka-
tero je bilo javno pooblastilo podeljeno, in zagotovi vsaj enega 
izvajalca usposabljanja za vsak program iz uredbe EU, ki ureja 
fluorirane toplogredne pline, lahko pa ga izvede tudi, ko za to 
izkažeta interes dve ali več oseb iz prvega odstavka tega člena.

(4) Izvajalec usposabljanja najmanj enkrat letno zagotovi 
usposabljanje in izpit po programih iz uredbe EU, ki ureja fluo-
rirane toplogredne pline, za pridobitev potrdila o usposabljanju 
iz tretjega odstavka 240. člena tega zakona.

(5) Izvajalci usposabljanja se vpišejo v evidenco iz 
154. člena tega zakona.

(6) Izvajalec usposabljanja mora ves čas izpolnjevati po-
goje iz prvega in četrtega odstavka tega člena ter javno poobla-
stilo izvajati zakonito in pravočasno in na način, določen s tem 
zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi.

(7) Ministrstvo nadzira izvajanje predpisanih programov. 
Če pri nadzoru ugotovi, da izvajalec usposabljanja ne izpolnjuje 
več pogojev ali javnega pooblastila ne izvaja na način, določen 
s tem zakonom in predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, na 
to opozori izvajalca usposabljanja, ki je dolžan nepravilnosti 
odpraviti v enem mesecu od prejetega opozorila. Če izvajalec 
usposabljanja v tem roku nepravilnosti ne odpravi, ministrstvo 
javno pooblastilo z odločbo odvzame.

(8) Vlada podrobneje predpiše vrsto dejavnosti, za katero 
je treba izvesti usposabljanje in preverjanje usposabljanja, 
podrobnejša merila in pravila za izbiro izvajalca usposabljanja, 
podrobnejše pogoje za izvajalca usposabljanja, podrobnejše 
obveznosti izvajalcev usposabljanja in program usposablja-
nja razen če je ta predpisan s predpisi EU, ki so neposredno 
uporabljivi.
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240. člen
(preizkus usposobljenosti)

(1) Strokovno usposobljenost oseb za izvajanje dejavnosti 
preverjanja uhajanja, zajema, namestitve, vzdrževanja, popra-
vila ali razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane toplogredne 
pline in ozonu škodljive snovi, se preveri s preizkusom uspo-
sobljenosti, ki obsega teoretični in praktični del.

(2) Preizkus usposobljenosti iz prejšnjega odstavka izva-
ja izpitna komisija, ki jo imenuje izvajalec usposabljanja in jo 
sestavljajo najmanj trije člani. Za opravljanje funkcije predse-
dnika komisije ministrstvo pooblasti enega ali več uslužbencev 
ministrstva.

(3) Kandidatu, ki uspešno opravil preizkus usposoblje-
nosti, ministrstvo izda potrdilo o usposobljenosti za izvajanje 
dejavnosti preverjanja uhajanja, zajema, namestitve, vzdrže-
vanja, popravila ali razgradnje opreme, ki vsebuje fluorirane 
toplogredne pline in ozonu škodljive snovi (v nadaljnjem bese-
dilu: potrdilo o usposobljenosti), najkasneje v 15 dneh od dneva 
opravljanja preizkusa usposobljenosti.

(4) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 239. člena tega 
zakona podrobneje predpiše način opravljanja preizkusa uspo-
sobljenosti in zahteve, ki jih morajo izpolnjevati člani komisije iz 
drugega odstavka tega člena.

241. člen
(potrdilo o usposobljenosti)

(1) Potrdilo o usposobljenosti velja za določen ali nedo-
ločen čas, kar predpiše Vlada glede na zahteve posamezne 
dejavnosti, za katero se izvaja usposabljanje.

(2) Podatki o usposobljenosti se vpišejo v evidenco iz 
154. člena tega zakona.

(3) Vlada predpiše obliko in vsebino potrdila o usposo-
bljenosti, ki vsebuje zlasti podatke o organu, ki je izdal potrdilo, 
podatke o usposobljeni osebi in vrsti dejavnosti, za katero je 
oseba usposobljena.

242. člen
(stroški usposabljanja)

(1) Stroške usposabljanja in preizkusa usposobljenosti 
krijejo kandidati neposredno izvajalcu usposabljanja.

(2) Stroške preizkusa usposobljenosti določi ministrstvo, 
stroške usposabljanja pa izvajalec usposabljanja.

(3) Vlada v predpisu iz osmega odstavka 239. člena tega 
zakona predpiše obseg stroškov usposabljanja in preizkusa 
usposobljenosti, ki obsegajo zlasti stroške uporabe prostorov, 
opreme in orodja za izvajanje usposabljanja in izpitov, dela 
izvajalcev usposabljanja in članov izpitne komisije ter organi-
zacijske in druge administrativne stroške.

XIII. NADZOR

1. Inšpekcijski in finančni nadzor

243. člen
(inšpekcijski in finančni nadzor)

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na 
njegovi podlagi izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna 
za varstvo okolja.

(2) Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo 
nadzor nad izvajanjem tega zakona in predpisov, izdanih na 
podlagi tega zakona, tudi inšpekcija, pristojna za ohranjanje 
narave, gradnjo, rudarstvo, pomorstvo, kemikalije, kmetijstvo, 
prehrano, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, veterino, varstvo pred 
naravnimi in drugimi nesrečami, energijo, trg, zdravje, delo, 
infrastrukturo, ter Finančna uprava Republike Slovenije in Po-
licija, v okviru tega zakona in predpisov ter vsaka v skladu s 
svojimi pristojnostmi.

(3) Nadzor iz prvega in drugega odstavka tega člena 
obsega zlasti nadzor nad:

1. posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji 
obremenitev, vključno z nadzorom nad skladnostjo delovanja 
naprave ali obrata z okoljevarstvenim dovoljenjem ali dovolje-
njem za izpuščanje toplogrednih plinov;

2. stanjem kakovosti okolja in odpadki;
3. rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevar-

stvenih pogojev;
4. izvajanjem obveznih gospodarskih javnih služb varstva 

okolja in
5. izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva 

okolja.
(4) Inšpekcijski nadzor nad osebami, ki morajo imeti 

okoljevarstveno dovoljenje ali odločbo o dovolitvi opravljanja 
priglašene dejavnosti za ravnanje z odpadki iz 25. člena tega 
zakona, opravlja pristojna inšpekcija v skladu z načrtom nad-
zora, ki ga sprejme za tri leta.

(5) Občina izvaja nadzor nad izvajanjem splošnih in po-
samičnih aktov, ki jih sprejme na podlagi tega zakona. Občina 
izvaja nadzor nad izvrševanjem dovoljenja za začasno čezmer-
no obremenitev okolja s hrupom.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena nadzor nad iz-
vajanjem predpisov, izdanih na podlagi 172. in 173. člena tega 
zakona, izvaja Finančna uprava Republike Slovenije v okviru 
teh predpisov in v skladu s svojimi pristojnostmi.

(7) Poleg inšpekcije iz prvega odstavka tega člena opra-
vljata nadzor nad smetenjem iz 26. člena tega zakona tudi 
policija in občinsko redarstvo.

(8) Za vprašanja, ki jih v zvezi z inšpekcijskim nadzorom 
ne ureja ta zakon, se uporablja zakon, ki ureja inšpekcijski 
nadzor.

244. člen
(načrtovanje inšpekcijskega pregleda za naprave,  

ki povzročajo industrijske emisije)
(1) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, pripravi okoljski 

inšpekcijski načrt, ki obsega naprave in dejavnosti iz 110. člena 
tega zakona.

(2) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti:
1. splošno oceno pomembnih okoljskih vprašanj, poveza-

nih z inšpekcijskim nadzorom;
2. geografsko območje, ki ga zajema okoljski inšpekcijski 

načrt;
3. seznam naprav;
4. postopke za pripravo programov za redne okoljske 

inšpekcijske preglede;
5. postopke za izredne okoljske inšpekcijske preglede iz 

petega odstavka tega člena in
6. po potrebi opredelitev sodelovanja z organi iz drugega 

odstavka prejšnjega člena.
(3) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, na podlagi 

okoljskega inšpekcijskega načrta pripravlja programe za redne 
okoljske inšpekcijske preglede, ki vključujejo določitev pogosto-
sti inšpekcijskih pregledov naprav na kraju samem. Časovni 
presledek med dvema pregledoma na kraju samem temelji na 
sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj, pri katerem se 
določi, katere naprave so bolj nevarne in katere so manj nevar-
ne, ter ne sme presegati enega leta za najnevarnejše naprave 
in treh let za najmanj nevarne. Če inšpekcijski pregled pokaže 
veliko neskladnost s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja, se 
v šestih mesecih po tem pregledu opravi dodaten inšpekcijski 
pregled na kraju samem.

(4) Pri sistematičnem ocenjevanju okoljskih tveganj iz 
prejšnjega odstavka se uporabljajo zlasti naslednja merila:

1. mogoči in dejanski učinki naprave na zdravje ljudi in 
okolje ob upoštevanju ravni in vrst emisij, občutljivosti lokalne-
ga okolja in tveganja povzročitve nesreč;

2. evidenca ugotovitev o izpolnjevanju pogojev iz okolje-
varstvenega dovoljenja;

3. vključenost upravljavca naprave v sistem okoljevarstve-
nega vodenja organizacij iz 68. člena tega zakona.
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(5) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, opravlja tudi 
izredne okoljske inšpekcijske preglede v naslednjih primerih:

1. zaradi preiskave resnih okoljskih prijav;
2. ob okoljski nesreči in čezmerni obremenitvi okolja zara-

di odstopa od pravil ravnanja iz 63. člena tega zakona;
3. ob okoljski škodi iz 162. člena tega zakona;
4. v primeru izrednih dogodkov in
5. v primeru neskladnosti s pogoji iz okoljevarstvenega 

dovoljenja pri obratovanju naprave.
(6) Izredni okoljski inšpekcijski pregled mora biti opravljen, 

takoj ko je mogoče. V primeru iz 119. in 121. člena tega zako-
na se izredni okoljski inšpekcijski pregled izvede na podlagi 
obvestila ministrstva.

(7) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, mora po vsa-
kem pregledu na kraju naprave pripraviti poročilo, ki opisuje 
pomembne ugotovitve o skladnosti naprave s pogoji iz okolje-
varstvenega dovoljenja, in zaključke glede tega, ali je potreb-
no nadaljnje ukrepanje. Inšpekcija poročilo pošlje upravljavcu 
naprave najkasneje v dveh mesecih od pregleda naprave. Po-
ročilo je v treh mesecih od dneva pregleda naprave dostopno 
tudi javnosti v skladu z zakonom, ki ureja dostop do informacij 
javnega značaja.

(8) Inšpekcija iz prvega odstavka prejšnjega člena mora 
okoljski inšpekcijski načrt iz drugega odstavka tega člena redno 
preverjati in po potrebi spremeniti.

245. člen
(načrtovanje inšpekcijskega nadzora za obrate)

(1) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, izvaja inšpek-
cijski nadzor obratov, v okviru katerega načrtovano in sistema-
tično preverja tehnične ali organizacijske sisteme ali sisteme 
vodenja in upravljanja v obratu, s katerimi upravljavec obrata 
prikaže, da:

1. glede na značilnosti dejavnosti obrata izvaja ustrezne 
ukrepe za preprečevanje večjih nesreč;

2. zagotavlja ustrezne ukrepe za omejevanje posledic 
večjih nesreč v obratu in zunaj njega;

3. podatki in informacije iz zasnove zmanjševanja tve-
ganja za okolje ali varnostnega poročila primerno odražajo 
razmere v obratu;

4. so bile javnosti zagotovljene informacije v skladu s 
predpisom iz 19. člena tega zakona.

(2) Inšpekcija iz prejšnjega odstavka izvaja inšpekcijski 
nadzor ob upoštevanju značilnosti posameznega obrata in 
neodvisno od tega, ali je za obrat izdano okoljevarstveno dovo-
ljenje ali izdelano varnostno poročilo ali zasnova zmanjševanja 
tveganja za okolje.

(3) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, za izvajanje 
nadzora iz prvega odstavka tega člena pripravi načrt nadzora 
obratov ter redno pripravlja in izvaja programe rednega in-
špekcijskega nadzora vseh obratov, ki vključujejo pogostost 
pregledov na kraju samem za različne vrste obratov. Obdobje 
med dvema zaporednima pregledoma na kraju ne sme biti 
daljše od enega leta za obrate večjega tveganja in treh let za 
obrate manjšega tveganja, razen če je pristojni organ izdelal 
inšpekcijski program na podlagi sistematične ocene nevarnosti 
večjih nesreč za določen obrat.

(4) Načrt iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. splošno oceno varstva pred večjimi nesrečami;
2. geografsko območje in seznam obratov, ki ga zajema 

načrt nadzora obratov;
3. seznam skupin obratov z možnimi verižnimi učinki v 

skladu s predpisom iz tretjega odstavka 19. člena tega zakona;
4. seznam obratov, za katere bi lahko posamezna zuna-

nja tveganja ali viri nevarnosti povečali tveganje ali posledice 
večje nesreče;

5. postopke rednega inšpekcijskega nadzora, vključno 
s programi za tak nadzor v skladu s sedmim odstavkom tega 
člena;

6. postopke za inšpekcijske preglede v skladu z devetim 
odstavkom tega člena in

7. način sodelovanja med različnimi inšpekcijskimi organi.

(5) V načrtu iz tretjega odstavka tega člena se opredelijo 
obrati, za katere je potreben vnaprej dogovorjen in časovno 
usklajen nadzor s strani več inšpekcij (v nadaljnjem besedilu: 
skupen inšpekcijski nadzor), ter navedejo vse inšpekcije, ki 
sodelujejo v tem nadzoru. Ta del načrta potrdi Vlada.

(6) Inšpekcija iz prvega odstavka tega člena mora inšpek-
cijski načrt iz prejšnjega odstavka redno preverjati in po potrebi 
spremeniti.

(7) Sistematično ocenjevanje nevarnosti določenega 
obrata iz tretjega odstavka tega člena temelji na:

1. možnih učinkih tega obrata na zdravje ljudi in na okolje;
2. evidencah o izpolnjevanju zahtev tega zakona in na 

njegovi podlagi izdanih predpisov glede preprečevanja večjih 
nesreč in zmanjševanja njihovih posledic ter

3. upoštevanju ugotovitev drugih inšpekcijskih pregledov, 
izvedenih v skladu s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov.

(8) Inšpekcijski pregledi se izvajajo tudi v povezavi z 
resnimi pritožbami, nesrečami, situacijami, ko bi lahko prišlo 
do nesreče, ki pa se ni zgodila, z izrednimi dogodki in primeri 
neskladnosti, takoj ko je to mogoče.

(9) Če je bila med inšpekcijskim pregledom ugotovljena 
večja neskladnost s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, mora 
inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, v šestih mesecih izvesti 
dodaten inšpekcijski pregled.

246. člen
(skupen inšpekcijski nadzor)

(1) Inšpekcija, pristojna za varstvo okolja, lahko za učinko-
vitejši nadzor predpisov in upravnih aktov predlaga določenim 
inšpekcijam iz drugega odstavka 243. člena tega zakona izved-
bo skupnega inšpekcijskega nadzora nad določeno pravno ali 
fizično osebo.

(2) Predlog iz prejšnjega odstavka vsebuje razloge in na-
men skupnega inšpekcijskega nadzora, opredelitev pristojnih 
inšpekcij, udeleženih v skupnem inšpekcijskem nadzoru, ter rok 
in način izvedbe skupnega inšpekcijskega nadzora.

(3) Če posamezna inšpekcija ugovarja predlogu iz prej-
šnjega odstavka, o izvedbi skupnega inšpekcijskega nadzora 
odloči Vlada.

(4) Posamezna inšpekcija v okviru skupnega inšpekcij-
skega nadzora iz tega člena in skupnega nadzora obratov iz 
prejšnjega člena izvede inšpekcijski pregled naprave oziroma 
obrata v skladu s svojimi pristojnostmi ter v osmih delovnih 
dneh kopijo zapisnika s prilogami pošlje inšpekciji, pristojni za 
varstvo okolja.

(5) V primeru okoljske ali naravne nesreče, v kateri je bil 
poškodovan obrat, izvedejo, takoj ko je mogoče, skupen in-
špekcijski nadzor vse inšpekcije iz prvega odstavka tega člena.

247. člen
(ukrepi inšpektorjev)

(1) Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega 
nadzora ugotovi, da je s posegom v okolje kršen ta zakon ali 
predpis, izdan na njegovi podlagi, ali da je kršen posamični akt, 
izdan na podlagi tega zakona ali predpisa, izdanega na podlagi 
tega zakona, ima pravico in dolžnost:

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v 
roku, ki ga določi;

2. odrediti izvedbo ukrepov za odpravo virov čezmerne 
obremenitve v roku, ki ga določi;

3. odrediti omejitev oziroma prilagoditev delovanja na-
prave do predpisanih mejnih vrednosti ali pravilom ravnanja v 
roku, ki ga določi;

4. odrediti pripravo programa za odpravo nepravilnosti, 
če so te obsežnejše in jih je mogoče odpraviti le s kombinacijo 
več ukrepov;

5. predlagati pristojnemu ministrstvu spremembo ali od-
vzem dovoljenja, izdanega na podlagi tega zakona;
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6. prepovedati obratovanje naprave ali obrata ali izvajanje 
dejavnosti ter odrediti odstranitev snovi, zmesi, materialov, 
surovin, proizvodov ali odpadkov, ki lahko pomenijo vir one-
snaževanja v tej napravi ali obratu ali tveganje za okolje, če 
naprava, obrat ali izvajalec dejavnosti nima s tem zakonom ali 
na njegovi podlagi izdanim predpisom zahtevanega dovoljenja, 
potrdila ali odločbe o dovolitvi priglašene dejavnosti ali izvajalec 
ni vpisan v ustrezno evidenco;

7. prepovedati izvajanje dejavnosti, če njen izvajalec nima 
pooblastila, izdanega na podlagi tega zakona;

8. odrediti prepoved izvajanja posega v okolje, za kate-
rega ni izdana odločba iz 90. člena tega zakona, da okolje-
varstveno soglasje ni potrebno, ali okoljevarstveno soglasje iz 
100. člena tega zakona, kadar za izvedbo posega ni potrebna 
gradnja po predpisih, ki urejajo graditev ali pridobitev drugega 
predpisanega dovoljenja;

9. prepovedati uporabo ali dajanje snovi ali predelanih 
snovi ali proizvodov na trg ali zaseči ali odvzeti snovi ali prede-
lane snovi ali proizvode;

10. odrediti druge ukrepe v skladu s tem zakonom ali na 
njegovi podlagi izdanimi predpisi.

(2) Če pristojni inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcij-
skega nadzora ugotovi, da je kršen zakon ali drug predpis ali 
da organizacija ali proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje obve-
znosti sistema PRO, ne zagotavlja izpolnjevanja obveznosti 
ali na drug način krši predpisane zahteve sistema PRO, ima 
pravico in dolžnost:

1. odrediti, da se nepravilnosti, ki jih ugotovi, odpravijo v 
roku, ki ga določi;

2. odrediti izvedbo ukrepov za zagotovitev izpolnjevanja 
obveznosti ali

3. predlagati pristojnemu ministrstvu odvzem dovoljenja, 
izdanega na podlagi tega zakona.

(3) Če je predmet inšpekcijskega nadzora odlagališče 
odpadkov in upravljavec obratuje brez okoljevarstvenega do-
voljenja za ustrezno fazo obratovanja, ali če gre za upravljavca 
odlagališča odpadkov z okoljevarstvenim dovoljenjem, ki v 
roku ne izvede ukrepov za odpravo čezmernih vplivov na oko-
lje, lahko inšpektor odredi upravljavcu odstranitev odlagališča 
odpadkov. Pristojni inšpektor med postopkom odstranjevanja 
odpadkov iz prejšnjega stavka opravlja na lokaciji odlagali-
šča najmanj enkrat mesečno izredne inšpekcijske preglede iz 
petega odstavka 244. člena tega zakona. Pristojni inšpektor 
pošlje odločbo iz prvega stavka tega odstavka tudi ministrstvu. 
Po izvršitvi inšpekcijske odločbe pristojni inšpektor sodišču 
predlaga izbris zaznambe telesa odlagališča in javnopravne 
omejitve prometa s telesom odlagališča s smiselno uporabo 
osmega odstavka 142. člena tega zakona.

(4) Če je predmet inšpekcijskega nadzora skladiščenje 
odpadkov ter so odpadki pri izvirnem povzročitelju odpadkov 
skladiščeni več kot 12 mesecev od njihovega nastanka, ali pri 
zbiralcu odpadkov več kot 12 mesecev od njihovega prevzema, 
ali pri osebi, ki izvaja dejavnost predelave, več kot tri leta od 
njihovega prevzema, ali pri osebi, ki izvaja dejavnost odstranje-
vanja, več kot 12 mesecev od njihovega prevzema, inšpektor 
odredi oddajo teh odpadkov v predelavo ali odstranjevanje v 
skladu z zahtevami iz drugega odstavka 22. člena in prvega 
odstavka 23. člena tega zakona, pri čemer rok za začetek tega 
postopka ne sme biti daljši od 30 dni od vročitve inšpekcijske 
odločbe. Pristojni inšpektor pošlje odločbo iz prejšnjega stavka 
tudi ministrstvu.

(5) Če pristojni inšpektor z ukrepom iz prvega odstavka 
tega člena določi rok za odpravo nepravilnosti, daljši od šestih 
mesecev, v odločbi določi faze oziroma dejanja za odpravo 
nepravilnosti in rok, v katerem mora biti končana posamezna 
faza oziroma dejanje.

(6) Če je bila inšpekcijskemu zavezancu v skladu s 4. toč-
ko prvega odstavka tega člena odrejena priprava programa, mu 
inšpektor po pripravi programa odredi še odpravo nepravilnosti. 
Če zavezanec ne spoštuje inšpekcijske odločbe o pripravi 
programa, mu lahko inšpektor ne glede na izvršilne postopke 

v teku odredi še druge ukrepe iz prvega in sedmega odstavka 
tega člena.

(7) Če inšpekcijski zavezanec ne ravna v skladu z ukrepi 
iz 1., 2. ali 3. točke prvega odstavka tega člena, mu lahko pri-
stojni inšpektor ne glede na izvršilne postopke v teku začasno 
ali trajno prepove:

1. obratovanje naprave ali obrata;
2. opravljanje dejavnosti;
3. uporabo nevarne snovi;
4. izvajanje tehnološkega postopka ali
5. uporabo naprave, prevoznega sredstva ali proizvoda in 

njegovo dajanje na trg.
(8) Pristojni inšpektor lahko odredi izvedbo kontrolnega 

monitoringa v obsegu, času, roku in na kraju, ki ga sam določi, 
ne da bi predhodno obvestil osebo, ki je dolžna zagotavljati 
obratovalni monitoring. Ob ugotovitvi nepravilnosti nosi stroške 
kontrolnega monitoringa upravljavec naprave, pri katerem so 
bile nepravilnosti ugotovljene. Pristojni inšpektor na podlagi 
poročila o kontrolnem monitoringu, iz katerega je razvidno 
čezmerno obremenjevanje okolja, odredi ukrepe iz prvega 
odstavka tega člena.

(9) Če obstaja neposredna nevarnost za onesnaženje 
okolja ali življenje ali zdravje ljudi, lahko pristojni inšpektor 
za odpravo neposredne nevarnosti odredi izvršitev ukrepov 
ali prepovedi iz sedmega odstavka tega člena, dokler je to 
potrebno.

(10) Inšpektor, pristojen za trg, inšpektor, pristojen za 
kemikalije, in inšpektor, pristojen za okolje, lahko pri nadzoru 
nad izvajanjem predpisov, izdanih na podlagi 24. in 29. člena 
tega zakona, odredijo tudi prepoved dajanja proizvodov na trg. 
Inšpektor, pristojen za okolje, rudarski inšpektor in gradbeni 
inšpektor lahko pri nadzoru nad izvajanjem predpisov, izdanih 
na podlagi 24. in 29. člena tega zakona, odredijo prepoved 
nameščanja ali vgradnje predelane snovi ali predmeta v zu-
nanje okolje, če je ta izpostavljen atmosferskim vplivom in 
ima lastnost izluževanja ter so presežene dopustne vsebnosti 
onesnaževal v izlužkih predelane snovi ali predmeta.

(11) Če obstaja dvom, ali so bili pri predelavi odpadka in 
omogočanju dostopnosti proizvoda na trgu izpolnjeni pogoji 
iz 28. in 29. člena tega zakona, opravlja nadzor nad izpolnje-
vanjem zahtev iz predpisov, ki urejajo kemikalije, inšpektor, 
pristojen za kemikalije, nadzor nad izpolnjevanjem zahtev iz 
predpisov, ki urejajo proizvode, pa inšpektor, pristojen za trg. 
Pristojni inšpektor o ugotovitvah in ukrepih inšpekcijskega po-
stopka seznani pristojno inšpekcijo.

(12) Ko za določeno koledarsko leto posamezni okoljski 
cilj iz predpisa iz 24. člena tega zakona ni dosežen, pristojno 
ministrstvo o tem obvesti Inšpekcijo za okolje. Pristojni inšpek-
tor opravi nadzor nad izpolnjevanjem zahtev, predpisanih za 
namen doseganja tega okoljskega cilja pri vseh zavezancih ter 
jim v primeru ugotovljenih nepravilnosti odredi ukrepe za uskla-
ditev s predpisanimi zahtevami in določi roke za izvedbo teh 
ukrepov. Nadzor se opravi v skladu s strateškimi usmeritvami 
iz zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor.

(13) Če odpadki iz vrste ali skupine proizvodov, za katere 
velja sistem PRO, v 15 dneh od preteka roka, ki je določen s 
predpisom iz devetega odstavka 34. člena ali iz 2. točke pete-
ga odstavka 35. člena tega zakona, niso prevzeti pri izvajalcu 
obvezne občinske javne službe zbiranja komunalnih odpadkov, 
odredi pristojni inšpektor zagotovitev ravnanja z odpadki orga-
nizaciji, ki ima dovoljenje za skupno izpolnjevanje obveznosti 
iz 41. člena tega zakona za vrsto ali skupino proizvodov, po 
uporabi katerih nastanejo tovrstni odpadki.

(14) Inšpekcijski ukrepi, izrečeni na podlagi tega zakona, 
zavezujejo tudi singularne in univerzalne pravne naslednike 
inšpekcijskega zavezanca. Oseba, ki pridobi lastninsko pravico 
ali ustrezna stvarna ali obligacijska upravičenja, na podlagi 
katerih lahko odloča o delovanju in spremembah naprave ali 
obrata, če te osebe ni, pa lastnik nepremičnine, kjer se nahaja 
naprava, obrat ali vir obremenitve, se šteje za singularnega in 
univerzalnega pravnega naslednika v inšpekcijskih postopkih 
po tem zakonu.
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248. člen
(ukrepi v primeru odvrženih ali puščenih odpadkov v okolju)

(1) Če so na zemljišču v lasti države ali občine odvrženi ali 
puščeni komunalni odpadki ali so med pretežno komunalnimi 
odpadki manjše količine gradbenih odpadkov, pri čemer osebe, 
ki je odpadke odvrgla ali pustila, ni bilo mogoče ugotoviti ali ta 
ne obstaja, pristojni inšpektor izvajalcu javne službe iz 3. točke 
prvega odstavka 233. člena tega zakona odredi, da mora za-
gotoviti njihovo odstranitev, ta pa jih mora odstraniti v skladu s 
predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Pritožba zoper odločbo 
ne zadrži njene izvršitve.

(2) Če so na zemljišču v lasti države ali občine odvrženi 
ali puščeni odpadki, ki niso odpadki iz prejšnjega odstavka, 
pri čemer osebe, ki je odpadke odvrgla ali pustila, ni bilo mo-
goče ugotoviti ali ta ne obstaja, pristojni inšpektor osebi, ki na 
območju te občine opravlja javno službo iz 3. točke prvega 
odstavka 233. člena tega zakona, odredi, da mora zagotoviti 
njihovo odstranitev. Pritožba zoper odločbo ne zadrži njene 
izvršitve.

(3) V primerih iz prvega in drugega odstavka tega člena 
odredi odstranitev odpadkov državna inšpekcija, pristojna za 
okolje, če gre za odpadke na zemljišču v lasti države, v prime-
ru odpadkov na zemljišču v lasti občine pa odredi odstranitev 
občinska inšpekcija.

(4) Stroške odstranitve odpadkov iz prvega in drugega 
odstavka tega člena nosi država, če gre za odpadke na zemlji-
šču v lasti države, ali občina, če gre za odpadke na zemljišču 
v lasti občine.

(5) Če policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja odvrženih 
ali puščenih odpadkov iz tega člena, imata občina ali država 
pravico in dolžnost od njega izterjati vračilo stroškov iz prejšnje-
ga odstavka, vključno z obrestmi.

(6) Če so odpadki odvrženi ali puščeni na zemljišču v za-
sebni lasti, stroške odstranitve odpadkov nosi oseba, ki izvaja 
posest. Ne glede na prejšnji stavek oseba, ki izvaja posest, ne 
nosi stroškov oziroma lahko izterja vračilo stroškov, vključno z 
obrestmi, od povzročitelja odvrženih ali puščenih odpadkov, če 
policija ali inšpekcija odkrije povzročitelja odvrženih ali pušče-
nih odpadkov na zemljišču te osebe.

(7) Določbe tega člena se ne uporabljajo za odpadke, ki 
so v okolje odvrženi s smetenjem.

249. člen
(izvršba s prisilitvijo)

(1) Pri izvršbi s prisilitvijo znaša denarna kazen za prav-
no osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali posa-
meznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 10.000 do 
200.000 eurov.

(2) Pri izvršbi s prisilitvijo v primeru odstranitve odlagali-
šča odpadkov, če upravljavec odlagališča odpadkov ne pridobi 
odločbe o dokončni odstranitvi odlagališča odpadkov iz dvanaj-
stega odstavka 142. člena tega zakona, znaša denarna kazen 
za pravno osebo, samostojnega podjetnika posameznika ali 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, od 40.000 do 
300.000 eurov.

(3) Vse poznejše kazni se izrekajo, dokler seštevek de-
narnih kazni ne doseže desetkratnika najvišjega zneska iz 
prejšnjega odstavka.

(4) Pri določitvi višine denarne kazni je treba upoštevati 
težo kršitve.

250. člen
(zavarovanje terjatev države in občine z zastavno pravico)

(1) Republika Slovenija in občina imata v zavarovanje 
svoje terjatve iz stroškov, nastalih v inšpekcijskem postopku, 
vključno z denarnimi kaznimi, izrečenimi v postopku izvršbe 
s prisilitvijo na podlagi tega zakona, do celotnega poplačila 
zakonito zastavno pravico na nepremičninah osebe, zoper 
katero sta začeli inšpekcijski postopek in odredili inšpekcijski 
ukrep.

(2) Izvršljive odločbe, sodbe in druge izvršljive akte, ki so 
podlaga za terjatve iz prejšnjega odstavka, pristojni organ naj-
kasneje v sedmih dneh pošlje pristojnemu sodišču, ki zastavno 
pravico vpiše v zemljiško knjigo po uradni dolžnosti.

(3) Pristojna inšpekcija po uradni dolžnosti predlaga izbris 
zastavne pravice iz prejšnjega odstavka, če:

1. inšpekcijski zavezanec izvede vse odrejene ukrepe ali
2. v primeru ustavitve postopka na podlagi ugotovitve, da 

inšpekcijski zavezanec ni kršil predpisa.
(4) Izbris zastavne pravice iz drugega odstavka tega člena 

lahko predlaga tudi inšpekcijski zavezanec, ki mora predlogu 
za izbris zastavne pravice priložiti potrdilo inšpekcije o izvršeni 
odločbi ali sklep o ustavitvi inšpekcijskega postopka.

251. člen
(zagotovitev sredstev za izvedbo izvršbe po drugi osebi  

v interesu države)
(1) Če inšpekcijski zavezanec obveznosti za izpolnitev 

nedenarne obveznosti iz inšpekcijske odločbe ali sklepa o 
dovolitvi izvršbe ne izvrši v določenem roku in je spoštova-
nje tega roka nujno zaradi izvršitve sodbe Sodišča EU ali 
odprave kršitev iz obrazloženega mnenja Evropske komisije, 
ministrstvo na predlog inšpektorja ali po uradni dolžnosti 
izda odločbo, s katero ugotovi, da je nadaljevanje izvršbe v 
interesu države.

(2) Odločitev iz prejšnjega odstavka pomeni, da je izvrši-
tev te odločbe prednostna naloga, za katero mora ministrstvo 
zagotoviti ustrezna sredstva. Inšpekcijski zavezanec, imetniki 
stvarnih pravic in osebe, ki imajo napravo ali zemljišče v upra-
vljanju ali v posesti, morajo dopustiti izvršitev inšpekcijske 
odločbe iz prejšnjega odstavka.

2. Okoljevarstvena nadzorna služba

252. člen
(okoljevarstvena nadzorna služba)

(1) V okviru inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, deluje-
jo tudi okoljevarstvene nadzornice in okoljevarstveni nadzorniki 
(v nadaljnjem besedilu: okoljevarstveni nadzorniki).

(2) Naloge okoljevarstvenega nadzornika so:
1. opravljanje posameznih dejanj v postopku pred iz-

dajo odločbe v inšpekcijskih zadevah po tem zakonu, zlasti 
ugotavljanje dejstev in okoliščin ter nadzor nad spoštovanjem 
odrejenih ukrepov inšpektorjev;

2. izrekanje opozoril v skladu z zakonom, ki ureja inšpek-
cijski nadzor;

3. izrekanje glob s plačilnim nalogom v prekrškovnih po-
stopkih zoper posameznika, kjer zagrožena globa ne presega 
40 eurov.

(3) Okoljevarstveni nadzornik ima pravico vstopiti v pro-
store in pregledati napravo ali obrat, v katerem se nahaja 
vir obremenjevanja okolja, zahtevati in dobiti na vpogled do-
kument, s katerim ugotovi istovetnost oseb, in druge listine, 
potrebne za ugotovitev stopnje obremenjevanja okolja.

253. člen
(pogoji za okoljevarstvene nadzornike)

(1) Okoljevarstveni nadzornik mora imeti izobrazbo, pri-
dobljeno po izobraževalnih programih za pridobitev srednje 
izobrazbe ali srednje strokovne izobrazbe, ki je po zakonu, ki 
ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena najmanj v 5. ra-
ven slovenskega ogrodja kvalifikacij.

(2) Okoljevarstveni nadzornik se pri opravljanju nalog 
iz drugega odstavka prejšnjega člena izkazuje s službeno 
izkaznico.

(3) Minister podrobneje predpiše naloge iz drugega od-
stavka prejšnjega člena ter obliko in vsebino službene izkazni-
ce okoljevarstvenega nadzornika.
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XIV. POSEBNE DOLOČBE

1. Odpoved pravici do vložitve tožbe v upravnem sporu

254. člen
(odpoved pravici do vložitve tožbe v upravnem sporu)
Če se vse stranke in stranski udeleženci po vročitvi od-

ločbe, ki jo izda ministrstvo na podlagi tega zakona, pisno ali 
ustno na zapisnik pri ministrstvu odpovedo pravici do vložitve 
tožbe v upravnem sporu, postane odločba pravnomočna z 
dnem, ko se zadnji od upravičencev do vložitve tožbe odpove 
tej pravici.

2. Koncesija na naravnih dobrinah

255. člen
(predmet in plačilo koncesije)

(1) Država ali občina (v nadaljnjem besedilu: koncedent) 
lahko proti plačilu podeli koncesijo za upravljanje, rabo ali 
izkoriščanje naravne dobrine, ki je v njeni lasti ali ima na 
njej zakonito pravico upravljanja ali gospodarjenja, pravni ali 
fizični osebi (v nadaljnjem besedilu: koncesionar), če je ta 
usposobljena za njeno izvajanje. Koncesija za namen tega 
zakona pomeni dovoljenje za upravljanje, rabo ali izkorišča-
nje naravne vrednote. Pobudnik postopka je zainteresirani 
subjekt.

(2) Če koncesijo na naravni dobrini podeli država, se s 
koncesijskim aktom določi, da pripada del plačila za koncesijo 
tudi občini, na območju katere se koncesija izvaja oziroma 
nanjo vpliva.

(3) V koncesijskem aktu iz prejšnjega odstavka se določi, 
da je občina upravičena tudi do dela plačila koncesije, ki pripa-
da državi, če vloži sredstva v gradnjo infrastrukture lokalnega 
pomena za izvajanje gospodarskih javnih služb varstva okolja 
iz 233. člena tega zakona. V koncesijskem aktu se določi tudi 
način zagotavljanja učinkovitosti, namenskosti in zakonitosti 
porabe teh sredstev.

(4) Občina je upravičena do sredstev iz prejšnjega od-
stavka, če ima veljaven načrt razvojnih programov v skladu 
s predpisi, ki urejajo javne finance, usklajen z operativnim 
programom iz 73. člena tega zakona in zagotavlja izvajanje 
obvezne gospodarske javne službe iz 233. člena tega zakona.

(5) Občini nakazana sredstva iz tretjega odstavka tega 
člena se morajo v proračunu občine izkazovati kot namenski 
prejemki in porabljati kot namenski izdatki v skladu s predpisi, 
ki urejajo javne finance.

(6) Vlada lahko določi, da se del plačila za koncesijo, ki 
pripada občini, ne upošteva pri izračunu njenih lastnih prihod-
kov po predpisih, ki urejajo financiranje občin, če ima občina 
zaradi izvajanja koncesije stroške zaradi omejene rabe prosto-
ra, vzdrževanja in gradnje lokalne infrastrukture ali potrebe po 
razvojni pomoči.

(7) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli zaintere-
siranemu subjektu, ki izpolnjuje predpisane pogoje, če so izpol-
njeni vsi okoljevarstveni pogoji, ki so za poseg v okolje določeni 
s tem zakonom ali zakoni, ki urejajo varstvo in rabo naravnih 
dobrin. Koncesija se podeli na podlagi javnega razpisa, če je 
interesentov več in zakon ne določa drugače.

(8) Pri pridobitvi koncesije ima prednostno pravico pridobi-
tve koncesije lastnik zemljišča, na katerem je naravna dobrina, 
če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena, razen če 
zakon ne določa drugače. V tem primeru se koncesija ne po-
deli na podlagi javnega razpisa, ampak se podeli neposredno 
lastniku zemljišča, če izpolnjuje predpisane pogoje.

(9) Vlada predpiše primere in pogoje, pod katerimi se 
lahko koncesija na naravni dobrini podeli brezplačno.

(10) Vlada v predpisu iz prejšnjega odstavka predpiše 
tudi, kaj se šteje za omejeno rabo prostora in razvojno pomoč, 
način izkazovanja stroškov in merila za določitev dela plačila 
za koncesijo iz drugega odstavka tega člena.

256. člen
(koncesijski akt)

(1) Podlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini je 
koncesijski akt.

(2) Koncesijski akt je predpis Vlade ali predpis občine.
(3) Koncesijski akt vsebuje zlasti:
1. opredelitev naravne dobrine, za katero se daje kon-

cesija;
2. predmet koncesije, opredelitev obsega in morebitne 

izključnosti koncesije;
3. opredelitev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstve-

nega režima in načina upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne 
dobrine;

4. navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v 
zvezi s pravico, ki je predmet koncesije;

5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar;
6. morebitna javna pooblastila koncesionarja;
7. začetek in čas trajanja koncesije;
8. območje, na katero se nanaša koncesija;
9. plačilo za koncesijo ter deleža države in občine;
10. pooblastilo za nadzor nad izvajanjem koncesije;
11. razloge in način prenehanja koncesije;
12. dolžnosti koncesionarja glede sanacije, vzpostavitve 

novega in nadomestitve prejšnjega stanja okolja ter
13. pooblastila in pogoje za sklenitev in začetek veljavno-

sti koncesijske pogodbe.

257. člen
(druga vprašanja koncesije)

Za pridobivanje in izbor koncesionarjev, za javni razpis, 
za vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo in koncesijskim 
aktom, za varstvo koncesionarjev in reševanje sporov, za pre-
nehanje koncesijskega razmerja, za prenos koncesije, obvezno 
koncesijo, višjo silo in odgovornost koncesionarja za ravnanje 
zaposlenih se smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja 
gospodarske javne službe, če z zakonom ni drugače določeno.

3. Shranjevanje ogljikovega dioksida

258. člen
(shranjevanje ogljikovega dioksida)

Na območju Republike Slovenije in v njenem epikontinen-
talnem pasu je vbrizgavanje in shranjevanje tokov ogljikovega 
dioksida (geološko shranjevanje ogljikovega dioksida) prepo-
vedano.

XV. KAZENSKE DOLOČBE

259. člen
(hujši prekrški)

(1) Z globo od 75.000 do 125.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če:

1. kot povzročitelj obremenitve ne izvede ukrepov, po-
trebnih za preprečevanje in zmanjšanje onesnaženja, tako da 
emisije v okolje pri običajnih pogojih obratovanja naprave ali 
opravljanja dejavnosti presegajo predpisane mejne vrednosti 
emisij (prvi odstavek 18. člena);

2. kot upravljavec obrata ne izvede vseh ukrepov, po-
trebnih za preprečevanje večje nesreče in za zmanjševanje 
njenih posledic za ljudi in okolje, ter zaradi njegovega ravnanja 
nastanejo večja nesreča in posledice za ljudi in okolje (prvi 
odstavek 19. člena);

3. opravlja dejavnost obdelave odpadkov in nima pravno-
močnega okoljevarstvenega dovoljenja iz 110. ali 126. člena 
tega zakona (prvi odstavek 25. člena);

4. izvaja obdelavo odpadkov v objektu, za katerega je 
treba pred začetkom obratovanja pridobiti uporabno dovoljenje, 
in za opravljanje dejavnosti nima dokončnega uporabnega do-
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voljenja ali odločbe o odreditvi poskusnega obratovanja, kadar 
je to odrejeno (prvi odstavek 25. člena);

5. opravlja dejavnost zbiranja odpadkov in v tem okviru 
opravlja dejavnost predhodnega skladiščenja nevarnih odpad-
kov v skladišču z zmogljivostjo več kot 50 ton nevarnih odpad-
kov ter te odpadke oddaja v obdelavo v napravo iz 110. člena 
tega zakona in nima okoljevarstvenega dovoljenja v skladu s 
110. členom tega zakona (deseti odstavek 25. člena);

6. opravlja dejavnost zbiranja odpadkov in nima dovolje-
nja za napravo iz 126. člena tega zakona, če zaradi izvajanja 
dejavnosti zbiranja odpadkov nastajajo odpadne industrijske 
vode kot posledica padavin, ki padajo na onesnažene talne 
površine ali odpadke, in jih izpirajo ali se iz njih izcejajo, ali če 
se predhodno skladiščenje določenih vrst odpadkov uvršča 
med naprave, ki povzročajo emisije snovi v zrak (dvanajsti 
odstavek 25. člena);

7. odmetava odpadke in jih pušča v okolju ter nenadzoro-
vano ravna z odpadki (26. člen);

8. kot organizacija ne sklene pogodbe iz tretjega odstavka 
37. člena tega zakona z vsakim proizvajalcem iz prvega od-
stavka 37. člena tega zakona (prvi odstavek 40. člena);

9. kot organizacija premoženja presežkov prihodkov nad 
odhodki in dobička ne uporabi le za izvajanje aktivnosti in 
ukrepov za skupno izpolnjevanje obveznosti (peti odstavek 
40. člena);

10. začne izvajati poseg, ki lahko pomembno vpliva na 
okolje, ali poseg izvede in nima pravnomočnega okoljevarstve-
nega soglasja ali izvede poseg v nasprotju z njim (prvi odstavek 
88. člena in deseti odstavek 100. člena);

11. začne izvajati poseg, ki lahko pomembno vpliva na 
okolje, in vključuje gradnjo ter nima pravnomočnega integral-
nega gradbenega dovoljenja ali izvede poseg v nasprotju z njim 
(deseti odstavek 100. člena);

12. nima pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja 
za obratovanje naprave, v kateri se izvaja ena ali več dejav-
nosti, ki bodo povzročale industrijske emisije (prvi odstavek 
110. člena in prvi odstavek 111. člena);

13. pri obratovanju naprave in izvajanju dejavnosti iz 
tretjega odstavka 110. člena tega zakona ne izpolnjuje zahtev 
glede mejnih vrednosti iz četrtega odstavka 116. člena tega 
zakona ali zanje enakovrednih parametrov in tehničnih ukrepov 
iz šestega odstavka 116. člena tega zakona, razen če gre za 
enkraten dogodek in se izvede takojšnje obveščanje pristojne 
inšpekcije v skladu z 11. točko drugega odstavka 66. člena 
tega zakona;

14. v predpisanem roku ne prilagodi obratovanja naprave 
zahtevam iz zaključkov o BAT ali zahtevam iz posodobljenih 
zaključkov o BAT (prvi odstavek 120. člena);

15. ne vloži vloge za spremembo okoljevarstvenega do-
voljenja, namenjene prilagoditvi zaključkom o BAT (drugi od-
stavek 120. člena);

16. začne z obratovanjem obrata in nima pravnomočnega 
okoljevarstvenega dovoljenja ali pa izvede spremembo iz tre-
tjega odstavka 135. člena tega zakona in nima pravnomočne 
odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (prvi in 
drugi odstavek 131. člena);

17. nima sklenjenega zavarovanja svoje odgovornosti 
za nastanek okoljske škode zaradi povzročitve nenadnega 
onesnaženja v skladu s sedmim odstavkom 161. člena tega 
zakona;

18. kot lastnik zemljišča ne dovoli izvedbe ukrepov, dolo-
čenih v okoljevarstvenem dovoljenju ali inšpekcijski odločbi za 
zapiranje odlagališča odpadkov in izvedbe ukrepov po zaprtju 
odlagališča odpadkov (šesti odstavek 175. člena);

19. za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejav-
nost, ki povzroča emisijo toplogrednih plinov, ni pridobila 
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov (prvi odstavek 
184. člena).

(2) Z globo od 50.000 do 75.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 3.500 do 4.100 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba samoupravne lokalne 
skupnosti.

(4) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, ka-
terega posledica je okoljska škoda ali potreba po odstranitvi 
odpadkov in čiščenju okolja, ki presega 250.000 eurov, ali 
ker je bil storjen z naklepom ali namenom koristoljubnosti, se 
kaznuje:

1. pravna oseba z globo od 225.000 do 375.000 eurov;
2. samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 150.000 do 
225.000 eurov;

3. odgovorna oseba pravne osebe, odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika, odgovorna oseba po-
sameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna 
oseba samoupravne lokalne skupnosti z globo od 10.500 do 
12.300 eurov.

260. člen
(prekrški)

(1) Z globo 40.000 do 75.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba, če:

1. kot izvirni povzročitelj odpadkov ali drug imetnik od-
padkov ne zagotovi njihove obdelave (prvi odstavek 32. člena);

2. kot proizvajalec s sedežem v drugi državi, ki v Republiki 
Sloveniji na daljavo prodaja proizvode, za katere velja PRO, 
neposredno potrošnikom ali drugim končnim uporabnikom ne 
določi pooblaščenega zastopnika, ki je odgovoren za izpolnje-
vanje obveznosti proizvajalca (četrti odstavek 34. člena), ali če 
kot proizvajalec s sedežem v drugi državi članici EU ali državi 
EGP, katerega proizvodi, za katere velja PRO, se tržijo na oze-
mlju Republike Slovenije, prevzame obveznosti proizvajalca s 
sedežem v Republiki Sloveniji in ne določi pooblaščenega za-
stopnika, ki je odgovoren za izpolnjevanje obveznosti proizva-
jalca na ozemlju Republike Slovenije (šesti odstavek 34. člena);

3. kot proizvajalec ne izpolnjuje svojih obveznosti PRO 
(prvi in drugi odstavek 35. člena);

4. v primeru skupnega izpolnjevanja obveznosti ne zago-
tovi financiranja predpisanih obveznosti v predpisanem deležu 
(peti odstavek 36. člena) in v primeru samostojnega izpolnjeva-
nja obveznosti ne zagotovi financiranja predpisanih obveznosti 
za odpadke iz tistih proizvodov, za katere velja PRO, ki jih daje 
na trg v Republiki Sloveniji (šesti odstavek 36. člena);

5. kot proizvajalec za izpolnjevanje svojih obveznosti v 
15 delovnih dneh od vpisa v register ne sklene pisne pogodbe 
z organizacijo (četrti odstavek 37. člena);

6. kot proizvajalec ne izpolnjuje obveznosti iz šestega 
odstavka 37. člena tega zakona;

7. kot organizacija ne izvaja skupnega izpolnjevanja ob-
veznosti samo za proizvajalce istovrstnih proizvodov, za katere 
velja PRO (prvi odstavek 38. člena);

8. kot organizacija skupnega izpolnjevanja obveznosti 
ne izvaja kot nepridobitno dejavnost ali opravlja dejavnost, 
ki ni povezana z namenom izvajanja skupnega izpolnjevanja 
obveznosti (prvi in tretji odstavek 38. člena);

9. kot organizacija ne posreduje informacij iz sedmega 
odstavka 39. člena tega zakona v roku, ki ga določi ministrstvo 
(sedmi odstavek 39. člena);

10. kot član poslovodnega organa organizacije, njenega 
nadzornega organa ali zastopnik organizacije ne izpolnjujejo 
omejitvenih pogojev iz petega in šestega odstavka 38. člena 
tega zakona (deveti odstavek 38. člena);

11. kot organizacija ne zagotavlja izpolnjevanja obvezno-
sti iz prvega odstavka 39. člena tega zakona za ravnanje z 
odpadki iz proizvodov, ki nastanejo na celotnem ozemlju Repu-
blike Slovenije, ali ne zagotavlja zbiranja in obdelave odpadkov 
iz proizvodov skozi vse leto na način, da ne prihaja do zastojev 
(prvi odstavek 39. člena);
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12. kot organizacija ne vodi in sproti ne posodablja sezna-
ma proizvajalcev (drugi odstavek 39. člena);

13. ne zagotavlja izpolnjevanja obveznosti skladno s sku-
pnim načrtom ali načrtom (osmi odstavek 39. člena ali deveti 
odstavek 44. člena);

14. ne spremeni skupnega načrta ali načrta, kadar je 
to zahtevano, ali ne zagotovi sledljivosti sprememb ali do-
polnitev (peti in šesti odstavek 39. člena ali drugi odstavek 
44. člena);

15. kot organizacija ne sklene pogodbe o pridružitvi k 
skupnemu izpolnjevanju obveznosti najkasneje v roku 30 dni 
od prejema zahteve za sklenitev pogodbe iz četrtega odstavka 
37. člena tega zakona (prvi odstavek 40. člena);

16. ne zagotovi finančnega jamstva ali ga ministrstvu ne 
predloži v predpisanem roku (drugi odstavek 40. člena ali tretji 
odstavek 44. člena);

17. kot organizacija zaračunava stroške proizvajalcem v 
nasprotju s tretjim odstavkom 40. člena tega zakona;

18. kot organizacija nima notranjega akta o zaračunava-
nju stroškov proizvajalcem ali ta akt ni dostopen vsem proizva-
jalcem (četrti odstavek 40. člena);

19. kot organizacija izbere osebo, ki zanjo izvaja zbiranje 
in obdelavo odpadkov iz proizvodov, ter ta oseba ni bila izbrana 
na podlagi javnega poziva, objavljenega na spletni strani orga-
nizacije (šesti odstavek 40. člena);

20. nima vzpostavljenega sistema nadzora nad svojim 
finančnim poslovanjem in kakovostjo podatkov skladno z 
46. in 47. členom tega zakona (sedmi odstavek 40. člena ali 
četrti odstavek 44. člena);

21. kot organizacija na svoji spletni strani ne objavlja 
predpisanih informacij (osmi odstavek 40. člena);

22. kot organizacija ravna v nasprotju z devetim odstav-
kom 40. člena tega zakona;

23. kot organizacija ne opravi letnega pregleda doku-
mentacije, s katero proizvajalec izkazuje točnost, pravilnost in 
popolnost podatkov, v predpisanem obsegu (deseti odstavek 
40. člena);

24. ne zagotavlja sledljivosti podatkov o obdelavi odpad-
kov iz proizvodov do njihove končne obdelave (enajsti odstavek 
40. člena ali peti odstavek 44. člena);

25. ministrstvu enkrat letno ne pošlje poročila o izvajanju 
aktivnosti in ukrepov za izpolnjevanje obveznosti iz prvega od-
stavka 39. člena tega zakona za preteklo koledarsko leto ali ga 
pošlje brez revizorjevega poročila in revidiranih računovodskih 
izkazov (dvanajsti odstavek 40. člena);

26. ne hrani trajno pogodb oziroma dovoljenj ali drugih 
aktov (trinajsti odstavek 40. člena);

27. kot proizvajalec, ki samostojno izpolnjuje svoje obve-
znosti, ravna v nasprotju s šestim odstavkom 44. člena tega 
zakona;

28. kot organizacija nima dovoljenja za skupno izpolnje-
vanje obveznosti (prvi odstavek 41. člena);

29. ne zagotovi ločenega računovodskega evidentiranja 
prihodkov, stroškov in odhodkov (prvi odstavek 46. člena);

30. ni vpisan v register proizvajalcev (drugi odstavek 
48. člena);

31. podatkov v informacijski sistem o PRO ne vnaša ali 
jih ne vnaša sprotno ali pa so ti nepravilni (četrti, peti ali šesti 
odstavek 49. člena);

32. nalaga stroške občinske gospodarske javne službe 
varstva okolja v delu, ki se nanašajo na odpadke iz proizvodov, 
za katere velja PRO, uporabniku javnih dobrin (prvi odstavek 
51. člena);

33. o okoljski nesreči, ki jo povzroči ali opazi in je ne more 
omejiti, ne obvesti nemudoma organa, pristojnega za obvešča-
nje, ali kot povzročitelj ne izvede nujnih ukrepov, s katerimi se 
zmanjšajo škodljive posledice za zdravje ljudi in okolje (prvi 
odstavek 63. člena);

34. uporablja znak za okolje v nasprotju z odločbo iz 
četrtega odstavka 67. člena tega zakona ali ga uporablja v 
nasprotju s sedmim odstavkom 67. člena tega zakona;

35. uporabi znak, ki je podoben znaku EU za okolje do te 
mere, da bi lahko ustvaril zmedo na trgu ali zmedel potrošnike 
(osmi odstavek 67. člena);

36. se sklicuje na registracijo ali uporablja znak EMAS 
v nasprotju z obliko, načinom in pogoji iz predpisov EU, ki se 
nanašajo na sistem EMAS (sedmi odstavek 68. člena);

37. uporablja znak EMAS v nasprotju z desetim odstav-
kom 68. člena tega zakona;

38. nosilec nameravanega posega ne prijavi začetka iz-
vajanja posega v skladu s šestnajstim odstavkom 90. člena ali 
desetim odstavkom 100. člena tega zakona;

39. kot nosilec nameravanega posega v nasprotju s pr-
vim odstavkom 101. člena tega zakona ne prijavi nameravane 
spremembe posega v okolje;

40. kot upravljavec naprave ali obrata, ki nima v lasti 
naprave ali obrata ali zemljišča naprave ali obrata, preneha 
obstajati in ob prenehanju ni zagotovil prenosa upravljanja 
naprave ali obrata na drugega upravljavca, ne zagotovi odstra-
nitve naprave ali obrata (prvi odstavek 108. člena);

41. kot upravljavec naprave izvede spremembo v vrsti 
ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vplivala 
na okolje ali spremembo upravljavca, in nima pravnomočne 
odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja (drugi od-
stavek 111. člena);

42. kot upravljavec naprave za nameravano spremembo v 
vrsti ali delovanju naprave ali razširitvi naprave, ki bi lahko vpli-
vala na okolje, ali zaradi spremembe upravljavca ne vloži vloge 
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na ministrstvo v 
skladu s prvim odstavkom 119. člena tega zakona;

43. kot upravljavec naprave začasno preneha z obrato-
vanjem naprave iz 110. člena tega zakona ali njenega dela in 
o tem ne obvesti ministrstva ali ne obvesti ministrstva v predpi-
sanem roku (prvi in tretji odstavek 123. člena);

44. kot upravljavec naprave pisno ne obvesti ministr-
stva o nameri dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz 
110. člena tega zakona v skladu s prvim odstavkom 125. člena 
tega zakona;

45. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 
druge dejavnosti in druge naprave, začne z obratovanjem dru-
ge naprave ali druge dejavnosti in nima pravnomočnega oko-
ljevarstvenega dovoljenja (prvi in drugi odstavek 126. člena);

46. napravo, ki je odlagališče odpadkov, ne uporablja 
samo za namene odlaganja odpadkov (tretji odstavek 126. čle-
na);

47. kot upravljavec naprave ne izpolnjuje zahtev glede 
mejnih vrednosti iz okoljevarstvenega dovoljenja za obrato-
vanje naprave iz 126. člena tega zakona v skladu s prvim 
odstavkom 127. člena tega zakona;

48. kot upravljavec obrata po pridobitvi okoljevarstvene-
ga dovoljenja ne pregleda varnostnega poročila ali zasnove 
zmanjšanja tveganja iz prvega odstavka 132. člena tega zako-
na in ju po potrebi ne spremeni ali dopolni v skladu z devetim 
odstavkom 135. člena tega zakona;

49. upravljavec obrata pisno ne obvesti ministrstva in 
pristojne inšpekcije o začetku obratovanja obrata iz 131. člena 
tega zakona v skladu s tretjim odstavkom 136. člena tega 
zakona;

50. upravljavec obrata pisno ne obvesti ministrstva in pri-
stojne inšpekcije o nameri dokončnega prenehanja obratovanja 
obrata iz 131. člena tega zakona v skladu s prvim odstavkom 
139. člena tega zakona;

51. upravljavec odlagališča odpadkov začne z odstranje-
vanjem odlagališča odpadkov ali izvede odstranitev odlagališča 
odpadkov brez dovoljenja za odstranitev odlagališča odpadkov 
(prvi odstavek 142. člena);

52. upravljavec odlagališča odpadkov izvaja ali izvede od-
stranitev odpadkov v nasprotju z drugim odstavkom 142. člena 
tega zakona;

53. povzročitelj obremenitve ne sprejme in ne izvede vseh 
ukrepov za preprečitev nastanka okoljske škode ali sanacije 
okoljske škode (četrti odstavek 161. člena);
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54. povzročitelj obremenitve ob neposredni nevarnosti za 
nastanek okoljske škode ne izvede vseh potrebnih ukrepov za 
preprečitev te škode in ne obvesti ministrstva o neposredni ne-
varnosti za nastanek okoljske škode (prvi odstavek 164. člena);

55. povzročitelj obremenitve v primeru nastanka okoljske 
škode nemudoma ne izvede vseh potrebnih ukrepov za njeno 
omejitev ali nemudoma ne obvesti ministrstva o vseh pomemb-
nih dejstvih v zvezi z nastalo okoljsko škodo in mu ne pošlje 
predloga sanacijskih ukrepov (prvi odstavek 165. člena);

56. kot upravljavec naprave ne zagotavlja izvajanja načrta 
monitoringa iz dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov iz 
185. člena tega zakona oziroma ne vloži vloge za njegovo spre-
membo v skladu s prvim odstavkom 205. člena tega zakona;

57. kot upravljavec naprave ali male naprave pisno ne ob-
vesti ministrstva o prenehanju delovanja naprave iz 184. člena 
tega zakona (prvi odstavek 187. člena);

58. kot upravljavec naprave ali male naprave pisno ne 
prijavi nameravane spremembe vrste ali delovanja naprave 
ali razširitve ali zmanjšanja njene zmogljivosti ter vsake spre-
membe upravljavca naprave, ki vpliva na vsebino dovoljenja za 
izpuščanje toplogrednih plinov iz prvega odstavka 184. člena 
tega zakona (prvi odstavek 186. člena);

59. kot upravljavec naprave ali male naprave ministrstvu 
ne pošlje poročila o emisijah toplogrednih plinov v predpisanem 
roku (četrti odstavek 193. člena);

60. kot upravljavec male naprave ne izpolni obveznosti 
izvajanja enakovrednih ukrepov iz tretjega odstavka 193. člena 
tega zakona tudi za leto, ki sledi letu, v katerem je mala napra-
va izpustila 25.000 ton ali več ekvivalenta ogljikovega dioksida 
brez emisij iz biomase (deveti odstavek 193. člena);

61. kot operator zrakoplova ne izvaja načrta monitoringa 
(prvi odstavek 198. člena);

62. kot upravljavec naprave ali operater zrakoplova do 
predpisanega roka ne pošlje poročila o emisijah toplogrednih 
plinov za preteklo leto skupaj s poročilom o preverjanju (drugi 
odstavek 204. člena);

63. kot preveritelj preveri poročilo o emisijah toplogrednih 
plinov iz prvega odstavka 204. člena tega zakona, ne da bi za 
to pridobil akreditacijsko listino v skladu z uredbo EU, ki ureja 
preverjanje podatkov in akreditacijo preveriteljev (prvi odstavek 
206. člena);

64. brezplačno ne predloži podatkov v zvezi z opravlja-
njem javne službe ministrstvu (četrti odstavek 232. člena);

65. kot izvajalec gospodarske javne službe ne dovoli 
izvedbe strokovnega nadzora ministrstvu oziroma občini ali 
ne zagotovi dokumentacije, potrebne za izvedbo strokovnega 
nadzora (peti in šesti odstavek 232. člena ter deveti in deseti 
odstavek 233. člena);

66. kot izvajalec gospodarske javne službe v odrejenem 
roku ne odpravi nepravilnosti, ugotovljenih pri strokovnem nad-
zoru ministrstva oziroma občine (sedmi odstavek 232. člena in 
enajsti odstavek 233. člena).

(2) Z globo 30.000 do 50.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.000 do 3.500 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika, odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba samoupravne lokalne 
skupnosti.

(4) Če stori prekršek iz prvega odstavka tega člena, ka-
terega posledica je okoljska škoda, ki presega 250.000 eurov, 
ali ker je bil storjen z naklepom ali namenom koristoljubnosti, 
se kaznuje:

1. pravna oseba z globo od 120.000 do 225.000 eurov;
2. samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-

mostojno opravlja dejavnost, z globo od 90.000 do 150.000 eurov;
3. odgovorna oseba pravne osebe ali odgovorna oseba 

samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ali odgovorna 

oseba samoupravne lokalne skupnosti z globo od 3.000 do 
7.500 eurov.

261. člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo od 20.000 do 40.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če:

1. v delovnem ali pogodbenem razmerju nima najmanj 
enega skrbnika varstva okolja (prvi odstavek 66. člena);

2. kot povzročitelj obremenitve najkasneje v šestih mese-
cih po uveljavitvi novih ali posodobljenih zaključkov o BAT ne 
izdela pisne opredelitve glede izpolnjevanja vseh za napravo 
relevantnih zaključkov o BAT, vključno z načrti za uskladitev z 
njimi, če so za to uskladitev potrebne investicije ali spremembe 
okoljevarstvenega dovoljenja (šesti odstavek 120. člena);

3. kot povzročitelj obremenitve ne zagotavlja obratoval-
nega monitoringa ali ne sporoča podatkov obratovalnega mo-
nitoringa ministrstvu in občini najmanj enkrat letno (prvi in tretji 
odstavek 150. člena);

4. kot izvajalec obratovalnega monitoringa ne upošteva 
metodologije izvajanja obratovalnega monitoringa ter načina 
in oblike poročanja podatkov, ki ju predpiše minister (peti od-
stavek 150. člena);

5. kot povzročitelj onesnaževanja ne plača okoljske daja-
tve (prvi odstavek 172. člena).

(2) Z globo 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik ali 
posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo 1.500 do 2.000 eurov se kaznuje za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba pravne 
osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika posa-
meznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba samoupravne lokalne 
skupnosti.

(4) Z globo 2.000 eurov se kaznuje za prekršek odgovor-
na oseba samoupravne lokalne skupnosti, če pri oblikovanju 
cene občinske gospodarske javne službe varstva okolja ne 
zagotovi sodelovanja organizacije (tretji odstavek 51. člena).

262. člen
(najlažji prekrški)

(1) Z globo od 10.000 do 20.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če:

1. povzroča smetenje (26. člen);
2. njen skrbnik varstva okolja ne izpolnjuje predpisanih 

pogojev (četrti odstavek 66. člena);
3. ne obvesti ministrstva o imenovanju skrbnika varstva 

okolja, spremembah njegovih nalog in pooblastil ali njegovi 
razrešitvi (peti odstavek 66. člena);

4. ne dopusti izvedbe sanacijskih ukrepov za odpravo 
okoljske škode (šesti odstavek 165. člena).

(2) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek iz prejšnjega odstavka samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.000 do 1.500 eurov se kaznuje za pre-
kršek iz prvega odstavka tega člena tudi odgovorna oseba 
pravne osebe ali odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost, ali odgovorna oseba samoupravne lokalne 
skupnosti.

(4) Z globo od 400 do 750 eurov se kaznuje za prekršek 
iz 4. točke prvega odstavka posameznik.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se posameznik, ki stori 
prekršek iz 1. točke prvega odstavka tega člena v zvezi s sme-
tenjem, kaznuje z globo 40 eurov.

263. člen
(izrekanje globe v hitrem postopku)

(1) Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku 
izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane 
globe, določene s tem zakonom.
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(2) Poleg splošnih pravil za odmero sankcije iz zakona, ki 
ureja prekrške, se pri določanju višine globe upoštevajo posle-
dice izvršitve prekrška na okolju.

XVI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

264. člen
(predpisi Vlade)

(1) Predpisi Vlade, izdani na podlagi Zakona o varstvu 
okolja (Uradni list RS, št. št. 39/06 – uradno prečiščeno bese-
dilo, 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, 
84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljnjem besedilu: ZVO-1), 
ali katerim je bila veljavnost podaljšana z določbami ZVO-1, 
veljajo do izdaje novih.

(2) V predpisih iz prejšnjega odstavka se dejavnosti in 
naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega, štejejo za dejavnosti in naprave, ki povzročajo indu-
strijske emisije v skladu s tem zakonom.

(3) Vlada uskladi z določbami tega zakona predpise iz:
– tretjega odstavka 183. člena tega zakona v treh mese-

cih po uveljavitvi tega zakona;
– četrtega odstavka 23. člena, tretjega odstavka 21. člena 

in devetega odstavka 34. člena tega zakona v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona;

– 232. in 233. člena tega zakona v 18 mesecih po uvelja-
vitvi tega zakona, razen Uredbe o metodologiji za oblikovanje 
cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb var-
stva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12, 76/17 in 78/19), 
ki jo uskladi z določbami 51. člena tega zakona najkasneje do 
30. junija 2022;

– enaindvajsetega odstavka 154. člena tega zakona v 
dveh letih po uveljavitvi tega zakona;

– tretjega odstavka 148. člena tega zakona v treh letih po 
uveljavitvi tega zakona.

(4) Vlada izda predpise iz:
– šestega odstavka 90. člena tega zakona v enem mese-

cu po uveljavitvi tega zakona;
– osmega odstavka 34. člena tega zakona v treh mesecih 

po uveljavitvi tega zakona;
– tretjega odstavka 253. člena tega zakona v 12 mesecih 

po uveljavitvi tega zakona;
– prvega odstavka 58. člena in petega odstavka 155. čle-

na tega zakona v dveh letih po uveljavitvi tega zakona.
(5) Vlada izda predpis za embalažo pijač iz sedmega od-

stavka 35. člena tega zakona v desetih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

(6) Vlada sprejme poslovnik iz sedmega odstavka 
145. člena tega zakona v dveh mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.

265. člen
(predpisi ministra)

(1) Predpisi ministra, izdani na podlagi ZVO-1, ali katerim 
je bila veljavnosti podaljšana z določbami ZVO-1, veljajo do 
izdaje novih.

(2) Minister uskladi z določbami tega zakona predpise 
iz 147., 150. in 151. tega zakona v 36 mesecih po uveljavitvi 
tega zakona.

(3) Minister izda predpise iz:
– dvanajstega odstavka 100. člena tega zakona v enem 

mesecu po uveljavitvi tega zakona;
– tretjega odstavka 253. člena tega zakona v 12 mesecih 

po uveljavitvi tega zakona.

266. člen
(predpisi občin)

(1) Predpisi občin, izdani na podlagi ZVO-1, se uskladijo 
z določbami tega zakona najkasneje v dveh letih po uveljavi-

tvi tega zakona. Do izteka tega roka se uporabljajo določbe 
predpisov, ki so veljale do uveljavitve tega zakona, po izteku 
tega roka pa se prenehajo uporabljati, v kolikor so v nasprotju 
s tem zakonom.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek občina uskladi predpise 
z 51. členom tega zakona najkasneje do 31. decembra 2022.

(3) Občina sprejme predpis iz osmega odstavka 24. čle-
na tega zakona najkasneje v 12 mesecih po uveljavitvi tega 
zakona.

267. člen
(pridobitev nepremičnin in premičnin za opravljanje dejavnosti 

zbiranja, predelave ali odstranjevanja odpadkov v last)
(1) Pravna ali fizična oseba iz prvega in tretjega odstav-

ka 25. člena tega zakona, ki nepremičnin in premičnin za 
opravljanje dejavnosti zbiranja, predelave ali odstranjevanja 
odpadkov ob uveljavitvi tega zakona nima v lasti, mora pridobiti 
nepremičnine in premičnine v last v skladu s 25. členom tega 
zakona najkasneje v petih letih po uveljavitvi tega zakona, v 
primeru izvajanja dejavnosti zbiranja odpadnega blata iz čišče-
nja komunalnih odpadnih voda pa najkasneje v enem letu po 
uveljavitvi tega zakona, če:

1. ima na dan uveljavitve tega zakona pridobljeno dokonč-
no odločbo ministrstva iz tretjega odstavka 20. člena ZVO-1 o 
izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov 
iz četrtega odstavka 104. člena ZVO-1 ali dokončno okoljevar-
stveno dovoljenje iz 68. člena ali 82. člena ZVO-1 za predelavo 
ali odstranjevanje odpadkov ali za predhodno skladiščenje 
nevarnih odpadkov;

2. na dan uveljavitve tega zakona zbira, predeluje ali od-
stranjuje odpadke na podlagi pravnomočne odločbe ministrstva 
o izpolnjevanju pogojev za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov 
iz četrtega odstavka 104. člena ZVO-1 ali pravnomočnega 
okoljevarstvenega dovoljenja iz 68. člena ali 82. člena ZVO-1 
za predelavo ali odstranjevanje odpadkov ali za predhodno 
skladiščenje nevarnih odpadkov;

3. je vložila vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovo-
ljenja za napravo iz 68. člena ZVO-1 za predelavo ali odstra-
njevanje odpadkov ali za predhodno skladiščenje nevarnih 
odpadkov;

4. je vložila vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovo-
ljenja za napravo ali dejavnost iz 82. člena ZVO-1 za predelavo 
ali odstranjevanje odpadkov; ali

5. je vložila vlogo za pridobitev odločbe ministrstva iz 
tretjega odstavka 20. člena ZVO-1 o izpolnjevanju pogojev 
za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov iz četrtega odstavka 
104. člena ZVO-1.

(2) Pravna ali fizična oseba iz prejšnjega odstavka mora v 
šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona ministrstvu sporočiti 
podatke o tem, ali ima nepremičnine in premičnine za opravlja-
nje dejavnosti zbiranja, predelave ali odstranjevanja odpadkov 
v lasti, ter v roku iz prejšnjega odstavka obvestiti ministrstvo in 
pristojno inšpekcijo o njihovi pridobitvi v last.

(3) Pravni ali fizični osebi iz prvega odstavka tega člena, 
ki nepremičnin in premičnin za opravljanje dejavnosti zbiranja, 
predelave ali odstranjevanja odpadkov ne pridobi v last v roku 
iz prvega odstavka tega člena, po preteku tega roka preneha 
veljati okoljevarstveno dovoljenje v delu, ki se nanaša na pre-
delavo ali odstranjevanje odpadkov ali na zbiranje odpadkov, 
če ima upravljavec v povezavi z njim pridobljeno okoljevar-
stveno dovoljenje iz 110. člena tega zakona, ali preneha veljati 
odločba o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti zbiranja 
odpadkov iz tretjega odstavka 25. člena tega zakona, pravna ali 
fizična oseba pa se izbriše iz registra iz 154. člena tega zakona. 
Ministrstvo o tem izda ugotovitveno odločbo.

(4) Če pravna ali fizična oseba iz prvega odstavka tega 
člena, ki opravlja dejavnost zbiranja odpadkov, še ni pridobila 
v last zemljišča in objekta oziroma predhodnega skladišča 
za zbrane odpadke v skladu s prvim odstavkom tega člena, 
pa preneha pa obstajati, mora takoj ob prenehanju zagotoviti 
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prenos upravljanja zemljišča in objekta oziroma predhodnega 
skladišča na drugega upravljavca ali na svoje stroške zagotoviti 
odstranitev predhodnega skladišča in vseh odpadkov ter očistiti 
zemljišče.

(5) Če oseba iz prejšnjega odstavka ne ravna v skladu s 
prejšnjim odstavkom, mora zagotoviti odstranitev predhodnega 
skladišča in odstranitev vseh odpadkov z območja naprave ali 
območja opravljanja dejavnosti z zagotovitvijo obdelave vseh 
odpadkov na način iz prvega odstavka 32. člena tega zakona 
ter očistiti zemljišče:

1. lastnik pravne osebe, če je dejavnost zbiranja odpad-
kov opravljala pravna oseba, razen če je lastnik fizična oseba, 
ki ne opravlja dejavnosti kot samostojni podjetnik ali kot posa-
meznik, ki samostojno opravlja dejavnost, ali

2. fizična oseba, ki je opravljala dejavnost zbiranja od-
padkov kot samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 
ki samostojno opravlja dejavnost.

(6) Če v primeru iz prejšnjega odstavka premoženje la-
stnika pravne osebe iz prejšnjega odstavka ali premoženje fi-
zične osebe, ki je dejavnost opravljala kot samostojni podjetnik 
posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
ne zadošča za izvedbo odstranitve predhodnega skladišča in 
vseh odpadkov ter čiščenja zemljišča, zagotovi odstranitev 
naprave ali obrata država, pri čemer se smiselno uporabljajo 
določbe 61. člena tega zakona, država pa za poplačilo stroškov 
pridobi terjatev na razpoložljivem premoženju lastnika pravne 
ali fizične osebe, ki je dejavnost opravljala kot samostojni 
podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja 
dejavnost.

(7) Če je lastnik pravne osebe iz petega odstavka tega 
člena fizična oseba, ki ne opravlja dejavnosti kot samostojni 
podjetnik ali kot posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, 
zagotovi odstranitev predhodnega skladišča in vseh odpadkov 
ter čiščenje zemljišča država, pri čemer se smiselno upora-
bljajo določbe iz 61. člena tega zakona, država pa za poplačilo 
stroškov pridobi terjatev na razpoložljivem premoženju pravne-
ga naslednika pravne osebe, če ta obstaja.

268. člen
(obstoječe potrdilo o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov)

(1) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, izdana 
na podlagi tretjega odstavka 20. člena ZVO-1, z dnem uveljavi-
tve tega zakona prenehajo veljati, če gre za primer iz devetega 
odstavka 25. člena tega zakona in ima pravna ali fizična oseba 
iz devetega odstavka 25. člena tega zakona že pridobljeno 
okoljevarstveno dovoljenje iz 110. člena tega zakona, ki šteje 
tudi za odločbo o dovolitvi opravljanja priglašene dejavnosti 
zbiranja odpadkov iz šestega odstavka 25. člena tega zakona.

(2) Potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, izdana 
na podlagi tretjega odstavka 20. člena ZVO-1, v primeru napra-
ve, s katero se izvaja dejavnost, ki je v Prilogi 1 Uredbe o vrsti 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15) označena z * ter je 
obratovala ali je bilo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno 
dovoljenje po predpisih, ki urejajo graditev na dan uveljavitve 
Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo one-
snaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15), 
zanjo pa še ni bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje, prene-
hajo veljati ob pridobitvi okoljevarstvenega dovoljenja v skladu 
s tem zakonom.

269. člen
(obstoječa potrdila in odločbe o vpisu v register in obstoječa 

pooblastila ter uskladitev registra)
(1) Potrdila o vpisu v evidenco naprav, izdana na podlagi 

predpisa iz četrtega odstavka 17. člena ZVO-1, se štejejo za 
potrdila iz sedmega odstavka 21. člena tega zakona.

(2) Potrdila, izdana na podlagi tretjega odstavka 20. člena 
ZVO-1, se štejejo za odločbe o dovolitvi opravljanja priglašene 
dejavnosti iz šestega odstavka 25. člena tega zakona, na pod-

lagi katerih ministrstvo priglašene dejavnosti vpiše v register iz 
154. člena tega zakona.

(3) Pooblastila, izdana na podlagi 101.a člena ZVO-1, se 
štejejo za pooblastila za izvajanje prvih meritev in obratoval-
nega monitoringa iz tretjega odstavka 151. člena tega zakona.

(4) Register varstva okolja, vzpostavljen na podlagi 
104. člena ZVO-1, se uskladi s tem zakonom v šestih mesecih 
od njegove uveljavitve.

270. člen
(obstoječa potrdila o usposobljenosti  
in obstoječi izvajalci usposabljanja)

(1) Potrdila o usposobljenosti, izdana na podlagi 19. člena 
ZVO-1 in na njegovi podlagi izdanih predpisov, se štejejo za 
potrdila o usposobljenosti iz 241. člena tega zakona.

(2) Izvajalci usposabljanja, ki imajo na dan uveljavitve 
tega zakona z ministrstvom sklenjeno pogodbo za izvajanje 
usposabljanja na podlagi predpisa iz 19. člena ZVO-1, se 
štejejo za izvajalce usposabljanja iz 239. člena tega zakona.

271. člen
(obstoječa potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij, 

usposobljenih oseb in izvajalcev usposabljanja)
(1) Potrdila o vpisu v evidenco pooblaščenih podjetij, 

izdana na podlagi predpisa iz 19. člena ZVO-1, se štejejo za 
potrdila o vpisu v register iz 154. člena tega zakona.

(2) Potrdila o vpisu v evidenco usposobljenih oseb, izdana 
na podlagi predpisa iz 19. člena ZVO-1, se štejejo za potrdila 
o vpisu v register iz 154. člena tega zakona.

(3) Potrdila o vpisu v evidenco izvajalcev usposabljanja, 
izdana na podlagi predpisa iz 19. člena ZVO-1, se štejejo za 
potrdila o vpisu v register iz 154. člena tega zakona.

272. člen
(obstoječi pooblaščenec za varstvo okolja)

(1) Pooblaščenec za varstvo okolja, imenovan na podlagi 
30. člena ZVO-1, se šteje za skrbnika varstva okolja iz 66. čle-
na tega zakona. Povzročitelj obremenitve, ki ima pridobljeno 
okoljevarstveno dovoljenje za napravo iz 110. člena tega za-
kona ali za obrat iz 131. člena tega zakona, mora najkasneje v 
treh mesecih po uveljavitvi tega zakona skrbniku varstva okolja 
kot obvezne naloge določiti tudi naloge iz 3., 11., 12. in 13. toč-
ke drugega odstavka 66. člena tega zakona ter o tem obvestiti 
ministrstvo v skladu s šestim odstavkom 66. člena tega zakona.

(2) Evidenca pooblaščencev za varstvo okolja iz 30. člena 
ZVO-1 se šteje za evidenco skrbnikov varstva okolja iz šestega 
odstavka 66. člena tega zakona.

273. člen
(končanje postopkov za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja za družbe za ravnanje z odpadno embalažo  
ter za vpis v evidenco individualnih sistemov in načrtov 

ravnanja z odpadki iz proizvodov)
(1) Postopki za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 

družbe za ravnanje z odpadno embalažo na podlagi 40. člena 
Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni 
list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 
57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18), ki do uveljavitve 
tega zakona niso bili končani, se končajo skladno z določbami 
te uredbe, ki so veljale na dan uveljavitve tega zakona.

(2) Postopki za vpis v evidenco individualnih sistemov na 
podlagi Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18), začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo skladno z določbami te 
uredbe, ki so veljale na dan uveljavitve tega zakona.

(3) Postopki za vpis v evidenco načrtov na podlagi Ured-
be o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 
št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o rav-
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nanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 
– ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list 
RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdravili 
(Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravna-
nju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne 
snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – popr., 26/12 
in 84/18 – ZIURKOE) in Uredbe o ravnanju z izrabljenimi guma-
mi (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – ZIURKOE), začeti pred 
uveljavitvijo tega zakona, se končajo skladno z določbami teh 
predpisov, ki so veljale na dan uveljavitve tega zakona.

(4) Z dnem uveljavitve tega zakona ni dopustno:
1. začeti postopkov za pridobitev okoljevarstvenega dovo-

ljenja za družbo za ravnanje z odpadno embalažo na podlagi 
40. člena Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18);

2. začeti postopka za vpis v evidenco individualnih siste-
mov iz Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo 
(Uradni list RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 
18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr., 35/17 in 60/18) ali

3. začeti postopka za vpis v evidenco načrtov iz Ured-
be o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list RS, 
št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o rav-
nanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 
– ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list 
RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdra-
vili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), 
Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 – 
popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) ali Uredbe o ravnanju z izra-
bljenimi gumami (Uradni list RS, št 63/09 in 84/18 – ZIURKOE).

(5) Osebe, pooblaščene na podlagi Uredbe o odpadni 
električni in elektronski opremi (Uradni list RS, št. 55/15, 47/16, 
72/18 in 84/18 – ZIURKOE), se štejejo za pooblaščene zasto-
pnike po tem zakonu.

274. člen
(vzpostavitev informacijskega sistema o PRO)

(1) Ministrstvo vzpostavi register proizvajalcev iz 48. čle-
na tega zakona in informacijski sistem o PRO iz 49. člena tega 
zakona najkasneje do 31. oktobra 2022, njegovo uporabo pa 
omogoči s 1. januarjem 2023.

(2) Podatki o proizvajalcih in masi proizvodov, danih na 
trg v letih 2020 do 2022 ter pridobljeni na podlagi predpisov, 
ki urejajo okoljsko dajatev za onesnaževanje okolja zaradi na-
stajanja odpadkov iz proizvodov, se iz baz podatkov Finančne 
uprave Republike Slovenije prenesejo v informacijski sistem iz 
49. člena tega zakona.

275. člen
(prilagoditev izpolnjevanja obveznosti PRO obstoječih 

proizvajalcev proizvodov, za katere velja PRO)
(1) Obstoječi proizvajalci proizvodov, za katere ob uve-

ljavitvi tega zakona velja PRO in ki morajo svoje obveznosti 
PRO izpolnjevati v okviru sistema skupnega izpolnjevanja ob-
veznosti iz 37. člena tega zakona, ustanovijo organizacijo iz 
38. člena tega zakona, ta pa vloži popolno vlogo za pridobitev 
dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti iz 41. člena tega 
zakona najkasneje do 31. julija 2022. Obstoječi proizvajalci 
proizvodov, za katere ob uveljavitvi tega zakona velja PRO in 
niso ustanovitelji organizacije iz 38. člena tega zakona, morajo 
od organizacije, ki pridobi dovoljenje za skupno izpolnjevanje 
obveznosti iz 41. člena tega zakona, zahtevati sklenitev pogod-
be najkasneje do 31. decembra 2022.

(2) Obstoječi proizvajalci proizvodov, za katere ob uve-
ljavitvi tega zakona velja PRO, in ki lahko skladno s četrtim 

odstavkom 35. člena tega zakona samostojno izpolnjujejo svoje 
obveznosti PRO, pa ne bodo ustanovili organizacije iz 38. čle-
na tega zakona ali se pridružili že ustanovljeni organizaciji, 
morajo popolno vlogo za pridobitev dovoljenja za samostojno 
izpolnjevanje obveznosti iz 45. člena tega zakona najkasneje 
do 30. junija 2022.

(3) Obstoječi proizvajalec proizvodov, za katere ob uvelja-
vitvi tega zakona velja PRO, ki ne ravna skladno z določbami 
prejšnjih odstavkov tega člena, se kaznuje:

1. pravna oseba z globo od 75.000 do 250.000 eurov;
2. samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, 

ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 45.000 do 
135.000 eurov.

(4) Ministrstvo odloči o vlogah iz prvega in drugega od-
stavka tega člena najkasneje do 30. septembra 2022.

(5) Ko organizacija iz prvega odstavka 38. člena tega 
zakona pisno sporoči ministrstvu, da je na podlagi pravnomoč-
nega dovoljenja iz tretjega odstavka 41. člena tega zakona 
začela izvajati skupno izpolnjevanje obveznosti ravnanja z 
odpadno embalažo po tem zakonu, ministrstvo o prenehanju 
veljavnosti dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti rav-
nanja z odpadno embalažo izda ugotovitveno odločbo, s katero 
okoljevarstvena dovoljenja za skupno izpolnjevanje obveznosti 
ravnanja z odpadno embalažo, izdana na podlagi Uredbe o 
ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, 
št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 
103/15, 2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE) 
ali Uredbe o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, 
št. 54/21), prenehajo veljati.

(6) Odločbe o potrditvi skupnih načrtov, izdanih na podlagi 
Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list 
RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 
– ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list 
RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdra-
vili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), 
Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 
– popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) in Uredbe o ravnanju 
z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – 
ZIURKOE), prenehajo veljati na podlagi ugotovitvenih odločb 
o prenehanju veljavnosti skupnih načrtov, ki jih izda ministrstvo, 
ko organizacija iz prvega odstavka 38. člena tega zakona pisno 
sporoči ministrstvu, da je na podlagi pravnomočnega dovolje-
nja iz tretjega odstavka 41. člena tega zakona začela izvajati 
skupno izpolnjevanje obveznosti ravnanja s temi proizvodi po 
tem zakonu.

(7) S 1. januarjem 2023 prenehajo veljati odločbe o potrdi-
tvi individualnih načrtov, izdanih na podlagi Uredbe o ravnanju 
z embalažo in odpadno embalažo (Uradni list RS, št. 84/06, 
106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 
2/16 – popr., 35/17, 60/18, 68/18, 84/18 – ZIURKOE) ali Ured-
be o embalaži in odpadni embalaži (Uradni list RS, št. 54/21), 
Uredbe o odpadni električni in elektronski opremi (Uradni list 
RS, št. 55/15, 47/16, 72/18 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in 
akumulatorji (Uradni list št. 3/10, 64/12, 93/12, 103/15 in 84/18 
– ZIURKOE), Uredbe o odpadnih nagrobnih svečah (Uradni list 
RS, št. 25/19 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o ravnanju z zdra-
vili (Uradni list RS, št. 105/08 in 84/18 – ZIURKOE), Uredbe o 
ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi (Uradni list RS, št. 119/06 in 84/18 – ZIURKOE), 
Uredbe o izrabljenih vozilih (Uradni list RS, št. 32/11, 45/11 
– popr., 26/12 in 84/18 – ZIURKOE) in Uredbe o ravnanju 
z izrabljenimi gumami (Uradni list RS, št. 63/09 in 84/18 – 
ZIURKOE), ministrstvo pa najkasneje 5. januarja 2023 o tem 
izda ugotovitveno odločbo.

(8) V primerih iz petega in šestega odstavka tega člena z 
dnem izdaje ugotovitvene odločbe prenehajo veljati pogodbe, 
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sklenjene za izpolnjevanje obveznosti proizvajalcev proizvodov 
glede ravnanja za odpadki iz proizvodov, s katerimi je bilo poo-
blastilo za izpolnjevanje obveznosti dano gospodarski družbi na 
podlagi 2. točke desetega odstavka 20. člena ZVO-1.

(9) V primerih iz petega, šestega in sedmega odstavka 
tega člena z dnem izdaje ugotovitvene odločbe prenehajo 
veljati pogodbe, sklenjene med gospodarsko družbo, ki ji je 
bilo dano pooblastilo za izpolnjevanje obveznosti na podlagi 
2. točke desetega odstavka 20. člena ZVO-1 ali proizvajalcem, 
ki je samostojno izpolnjeval obveznosti na podlagi na podlagi 
1. točke desetega odstavka 20. člena ZVO-1, in subjekti, ki 
ravnajo z odpadki iz proizvodov na podlagi teh pogodb.

276. člen
(obstoječe naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

okolja večjega obsega, obstoječe druge naprave  
in obstoječi obrati)

(1) Obstoječe naprave, v katerih se izvajajo dejavnosti, 
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 
68. člena ZVO-1, se štejejo za naprave, v katerih se izvajajo 
dejavnosti, ki povzročajo industrijske emisije iz 110. člena tega 
zakona.

(2) Obstoječe druge naprave, v katerih se izvajajo druge 
dejavnosti iz 82. člena ZVO-1, se štejejo za druge naprave in 
dejavnosti iz 126. člena tega zakona.

(3) Obstoječi obrati iz 86. člena ZVO-1 se štejejo za obra-
te iz 131. člena tega zakona.

277. člen
(uskladitev obstoječih okoljevarstvenih dovoljenj za naprave 

in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega, in opredelitev obstoječih upravljavcev  

do zaključkov o BAT, ki so izšli več kot pol leta  
pred uveljavitvijo tega zakona)

(1) Ministrstvo uskladi okoljevarstveno dovoljenje za de-
javnosti in naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega, iz 68. člena ZVO-1, izdano na podlagi 72., 
77. in 78. člena ZVO-1, z določbami tega zakona ob njegovi 
prvi spremembi.

(2) Okoljevarstvena dovoljenja iz prejšnjega odstavka se 
štejejo za okoljevarstvena dovoljenja iz 110. člena tega zakona.

(3) Upravljavec naprave z dejavnostjo iz prvega odstavka 
tega člena, za katero so zaključki o BAT, ki se nanašajo na 
njeno dejavnost, že izšli in je že poteklo obdobje iz šestega od-
stavka 120. člena tega zakona, mora najkasneje v treh mesecih 
po uveljavitvi tega zakona izdelati pisno opredelitev glede izpol-
njevanja vseh za napravo in dejavnost relevantnih zaključkov o 
BAT, vključno z načrti za uskladitev z njimi, če bodo za to uskla-
ditev potrebne investicije ali spremembe okoljevarstvenega 
dovoljenja, ter jo na zahtevo predložiti pristojnemu inšpektorju.

(4) Upravljavec naprave z dejavnostjo iz prvega odstavka 
tega člena, za katero so zaključki o BAT, ki se nanašajo na nje-
no dejavnost, že izšli in je že poteklo obdobje iz prvega odstav-
ka 120. člena tega zakona, ministrstvo pa do uveljavitve tega 
zakona še ni začelo postopka preverjanja usklajenosti naprave 
z zaključki o BAT, mora najkasneje v štirih mesecih po uveljavi-
tvi tega zakona vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki je namenjena prilagoditvi zaključkom o BAT.

(5) Določba drugega odstavka 124. člena tega zakona se 
ne uporablja za naprave iz prejšnjega odstavka in za naprave, 
za katere so zaključki o BAT, ki se nanašajo na njeno dejavnost, 
že izšli in je že poteklo obdobje iz prvega odstavka 120. člena 
tega zakona, ministrstvo pa do uveljavitve tega zakona še ni 
končalo postopka preverjanja usklajenosti naprave z zaključki 
o BAT. Ministrstvo vloge iz prejšnjega stavka obravnava pred-
nostno.

(6) Upravljavec naprave iz četrtega odstavka tega člena, 
ki ne vloži vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 
zaradi preverjanja usklajenosti naprave z zaključki o BAT v 
štirih mesecih po uveljavitvi tega zakona, se kaznuje:

1. pravna oseba z globo od 75.000 do 125.000 eurov;
2. samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki sa-

mostojno opravlja dejavnost, z globo od 45.000 do 75.000 eurov.

278. člen
(obstoječa okoljevarstvena dovoljenja  

za druge naprave in dejavnosti)
Okoljevarstvena dovoljenja za druge naprave in dejav-

nosti iz 82. člena ZVO-1, izdana na podlagi 84. in 85. člena 
ZVO-1, se štejejo za okoljevarstvena dovoljenja iz 126. člena 
tega zakona.

279. člen
(obstoječa okoljevarstvena dovoljenja za obrate)

Okoljevarstvena dovoljenja za obrate iz 86. člena ZVO-1, 
izdana na podlagi 89. in 90. člena ZVO-1, se štejejo za okolje-
varstvena dovoljenja iz 131. člena tega zakona.

280. člen
(uskladitev obstoječih okoljevarstvenih dovoljenj  

za predelavo odpadkov)
(1) Ministrstvo okoljevarstvena dovoljenja, izdana na 

podlagi ZVO-1 za dejavnost predelave odpadkov v napravi iz 
68. člena ZVO-1 ali za napravo in dejavnost predelave odpad-
kov iz 82. člena ZVO-1 za primere iz 30. člena tega zakona, po 
uradni dolžnosti uskladi z določbami tega zakona najkasneje 
do 31. decembra 2024.

(2) Ministrstvo okoljevarstvena dovoljenja iz prejšnjega 
odstavka uskladi z določbami tega zakona tako, da jih spre-
meni na način, da vsebujejo tudi merila za prenehanje statusa 
odpadka v skladu s 30. členom tega zakona in predpisom iz 
šestega odstavka 24. člena tega zakona.

281. člen
(obstoječi nacionalni program varstva okolja, operativni 

programi varstva okolja in programi varstva okolja občine)
(1) Nacionalni program varstva okolja, sprejet z Resolu-

cijo o Nacionalnem programu varstva okolja za obdobje 2020–
2030 (Uradni list RS, št. 31/20), se šteje za nacionalni program 
varstva okolja po tem zakonu.

(2) Operativni programi varstva okolja, sprejeti na podlagi 
prvega odstavka 36. člena ZVO-1, se štejejo za operativne 
programe po tem zakonu.

(3) Programi varstva okolja občin, sprejeti na podlagi pr-
vega odstavka 38. člena ZVO-1, se štejejo za programe varstva 
okolja občin po tem zakonu.

282. člen
(obstoječe potrdilo, izdano v postopku celovite  

presoje vplivov na okolje)
Potrdilo, izdano v postopku celovite presoje vplivov na 

okolje na podlagi 46. člena ZVO-1 do uveljavitve tega zakona, 
s katerim je ministrstvo ugotovilo, da so vplivi izvedbe plana na 
okolje sprejemljivi, se šteje za odločbo, s katero se potrdi spre-
jemljivost plana iz drugega odstavka 84. člena tega zakona.

283. člen
(obstoječi sklep iz predhodnega postopka)

Sklep, izdan v predhodnem postopku v povezavi s postop-
kom presoje vplivov na okolje na podlagi 51.a člena ZVO-1, se 
šteje za odločbo iz osmega odstavka 90. člena tega zakona.

284. člen
(obstoječe okoljevarstveno soglasje in sklep  

o njegovi spremembi)
(1) Okoljevarstveno soglasje, izdano na podlagi 61. člena 

ZVO-1, se šteje za okoljevarstveno soglasje, izdano na podlagi 
100. člena tega zakona.
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(2) Sklep, izdan na podlagi na podlagi 61.a člena ZVO-1, 
se šteje za sklep, izdan na podlagi 101. člena tega zakona.

285. člen
(obstoječe izhodiščno poročilo)

Izhodiščno poročilo, ki je na dan uveljavitve tega zako-
na že potrjeno, in s katerim je upravljavec naprave, ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, ocenil stanje 
onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi 
snovmi po določbah 70. člena ZVO-1, se šteje za izhodiščno 
poročilo iz 112. člena tega zakona.

286. člen
(predložitev izhodiščnega poročila)

(1) Upravljavci dejavnosti in naprav iz 68. člena ZVO-1, 
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 
68. člena ZVO-1 in ki na dan uveljavitve tega zakona obratujejo 
na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja ter 
ministrstvu na podlagi določb ZVO-1 in predpisov, izdanih na 
njegovi podlagi, še niso predložili ocene možnosti onesnaženja 
ali izhodiščnega poročila, morajo predložiti oceno možnosti 
onesnaženja iz četrtega odstavka 112. člena tega zakona ali 
delno izhodiščno poročilo iz petega odstavka 112. člena tega 
zakona najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi predpisa 
vlade iz tretjega odstavka 110. člena tega zakona.

(2) Ministrstvo s sklepom potrdi delno izhodiščno poročilo 
iz prejšnjega odstavka tega člena in določi rok za predložitev 
izhodiščnega poročila.

(3) Če ministrstvo oceni, da se s predlaganimi merilnimi in 
vzorčnimi mesti za tla in podzemne vode, parametri, s katerimi 
se bo ugotavljalo kakovost tal in podzemne vode v poveza-
vi z zadevnimi nevarnimi snovmi, ter predlaganimi merilnimi 
metodami za oceno stanja njihovega onesnaženja iz delnega 
izhodiščnega poročila iz prvega odstavka tega člena ne bo 
odrazilo dejansko stanje tal in podtalnice, upravljavca pozove, 
naj predlog dopolni. Po prejemu delnega izhodiščnega poročila, 
dopolnjenega z dopolnitvami iz prejšnjega stavka, ministrstvo 
s sklepom potrdi delno izhodiščno poročilo in določi rok za 
predložitev izhodiščnega poročila.

(4) Upravljavec po prejemu sklepa iz prejšnjega odstavka 
predloži ministrstvu izhodiščno poročilo, ki vsebuje tudi podatke 
o kakovosti tal in podzemne vode na območju naprave, ki odra-
žajo stanje tal in podzemne vode v času priprave poročila, ob 
upoštevanju možnosti onesnaženja tal in podtalnice z zadev-
nimi nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo ali nastajajo v napravi 
ali jih ta izpušča, skupaj s sklepnimi ugotovitvami.

(5) Ministrstvo s sklepom potrdi prejem izhodiščnega po-
ročila iz četrtega odstavka tega člena.

(6) Ne glede na prvi odstavek tega člena obstoječi 
upravljavci dejavnosti in naprav iz 68. člena ZVO-1, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega in na dan 
uveljavitve tega zakona obratujejo na podlagi pravnomočne-
ga okoljevarstvenega dovoljenja in so že izdelali izhodiščno 
poročilo, pa ga na ministrstvu na podlagi določb ZVO-1 in na 
njegovi podlagi sprejetih predpisov še niso predložili, izhodišč-
no poročilo predložijo najkasneje v 30 dneh po uveljavitvi tega 
zakona. Ministrstvo obravnava vsebino izhodiščnega poročila 
iz prejšnjega stavka v skladu s predpisi, izdanimi na podlagi 
ZVO-1.

(7) Ministrstvo s sklepom potrdi prejem izhodiščnega po-
ročila iz prejšnjega odstavka.

(8) Če ministrstvo oceni, da v izhodiščnem poročilu iz 
šestega odstavka tega člena niso določena ustrezna merilna 
in vzorčna mesta za tla in podzemne vode, ali niso izbrani 
ustrezni parametri za ugotavljanje kakovosti tal in podzemne 
vode v povezavi z zadevnimi nevarnimi snovmi ali da niso 
ustrezne predlagane merilne metode za oceno stanja njihovega 
onesnaženja, tako da se ne odraža dejansko stanje tal in pod-
talnice, pozove upravljavca, naj izhodiščno poročilo dopolni. Po 
prejemu izhodiščnega poročila, dopolnjenega z dopolnitvami 

iz prejšnjega stavka, ministrstvo s sklepom potrdi prejem izho-
diščnega poročila.

287. člen
(obveznost spremembe okoljevarstvenega dovoljenja  

za obstoječe upravljavce)
(1) Upravljavec naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega, iz 68. člena ZVO-1 
mora v primeru, da so zaključki o BAT za njegovo glavno dejav-
nost izšli pred več kot 33 meseci pred uveljavitvijo tega zakona, 
vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja v 
skladu s 120. členom tega zakona najkasneje v 60 dneh po 
uveljavitvi tega zakona.

(2) Če upravljavec iz prejšnjega odstavka ne pridobi od-
ločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ali sklepa iz 
drugega odstavka 120. člena tega zakona do roka iz drugega 
odstavka 120. člena tega zakona, ministrstvo izda odločbo o 
začasni prepovedi obratovanja naprave, razen če so razlogi 
za neizpolnitev obveznosti upravljavca na strani ministrstva.

288. člen
(obstoječe odločbe o prenehanju obratovanja naprave)

Odločbe o prenehanju obratovanja naprave, izdane na 
podlagi šestega in osmega odstavka 81. člena ZVO-1, se 
štejejo za odločbe iz šestega in osmega odstavka 125. člena 
tega zakona.

289. člen
(območje odlagališča odpadkov, obstoječega neaktivnega 

odlagališča odpadkov in opuščenega odlagališča odpadkov)
(1) Do uveljavitve predpisa iz prvega odstavka 58. člena 

tega zakona se lahko na območju odlagališča odpadkov, ob-
stoječega neaktivnega odlagališča odpadkov in opuščenega 
odlagališča odpadkov načrtujejo in izvajajo le posegi, s katerimi 
se ne vpliva na stabilnost odlagališča.

(2) Na obstoječih odlagališčih odpadkov je do izdaje od-
ločbe o prenehanju okoljevarstvenega dovoljenja dopustno na-
črtovati in izvajati le tiste posege v prostor, ki so potrebni zaradi 
obratovanja odlagališča in spremljanja stanja na njih, pri čemer 
je za izvedbo teh posegov treba pridobiti mnenje ministrstva.

(3) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko do uveljavitve 
predpisa iz prvega odstavka 58. člena tega zakona na ob-
močju obstoječega odlagališča odpadkov z okoljevarstvenim 
dovoljenjem za zaprto odlagališče ter na območju obstoječega 
neaktivnega odlagališča odpadkov in opuščenega odlagališča 
odpadkov načrtujejo in izvajajo le posegi, s katerimi se ne pose-
ga v telo odlagališča ali ne vpliva na stabilnost odlagališča. Za 
načrtovanje in dovoljevanje izvajanja posegov na teh območjih 
se smiselno uporabljajo določbe petega in šestega odstavka 
58. člena tega zakona.

290. člen
(obstoječe odločbe o izvedbi preprečevalnih ukrepov  

ali sanacijskih ukrepov)
(1) Odločbe o izvedbi preprečevalnih ukrepov, izdane 

na podlagi tretjega odstavka 110.d člena ZVO-1, se štejejo za 
odločbe iz tretjega odstavka 164. člena tega zakona.

(2) Odločbe o izvedbi sanacijskih ukrepov, izdane na pod-
lagi tretjega odstavka 110.e člena ZVO-1, se štejejo za odločbe 
iz prvega odstavka 165. člena tega zakona.

291. člen
(zaznamba obstoječih odlagališč, za katere je izdano 

okoljevarstveno dovoljenje)
(1) Omejitev iz drugega odstavka 110. člena oziroma tre-

tjega odstavka 126. člena tega zakona se zaznamuje tudi pri 
nepremičnini, na kateri je odlagališče odpadkov, za obratovanje 
katerega je okoljevarstveno dovoljenje postalo pravnomočno 
pred uveljavitvijo tega zakona.
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(2) Ministrstvo najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi 
tega zakona obvesti zemljiškoknjižno sodišče in priloži okolje-
varstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka, zemljiškoknjižno 
sodišče pa po uradni dolžnosti omejitev iz prejšnjega odstavka 
zaznamuje v zemljiški knjigi po pravilih, ki jih zakon, ki ureja 
zemljiško knjigo, določa za zaznambo pravnega dejstva o 
javnopravnih omejitvah. Zaznamba ima za posledico, da okolje-
varstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka učinkuje tudi proti 
poznejšim pridobiteljem lastninske pravice na nepremičnini, pri 
kateri je vpisana.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izrek okolje-
varstvenega dovoljenja vključevati tudi identifikacijske znake, 
s katerimi so nepremičnine, na katerih je odlagališče odpadkov, 
vpisane v zemljiško knjigo.

(4) Po pravnomočnosti okoljevarstvenega dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka ministrstvo obvesti zemljiškoknjižno so-
dišče in obvestilu priloži to dovoljenje s potrdilom o pravno-
močnosti.

(5) Na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka zemljiško-
knjižno sodišče po uradni dolžnosti zaznamuje javnopravno 
omejitev iz prvega odstavka tega člena po pravilih o zaznambi 
pravnega dejstva o javnopravnih omejitvah iz zakona, ki ureja 
zemljiško knjigo. Zaznamba iz prejšnjega stavka ima za posle-
dico, da javnopravna omejitev in okoljevarstveno dovoljenje 
iz tretjega odstavka tega člena učinkujeta tudi proti poznejšim 
pridobiteljem pravice glede nepremičnine, pri kateri je vpisana.

292. člen
(obstoječa dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, 

obstoječe odločbe o dodelitvi brezplačnih emisijskih kuponov 
in obstoječe odločbe o odobritvi načrta monitoringa)
(1) Dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, izdana 

na podlagi 119. člena ZVO-1 in na podlagi 126.c člena ZVO-1, 
se štejejo za dovoljenja iz 185. člena in 193. člena tega zakona.

(2) Odločbe o dodelitvi brezplačnih emisijskih kuponov 
izdane na podlagi 126.a člena ZVO-1, se štejejo za odločbe iz 
191. člena tega zakona.

(3) Odločbe o odobritvi načrta monitoringa, izdane na 
podlagi 133. člena ZVO-1, se štejejo za odločbe iz petega 
odstavka 198. člena tega zakona.

293. člen
(Podnebni sklad)

Podnebni sklad, ustanovljen na podlagi 128. člena ZVO-1, 
nadaljuje s svojim delom kot Podnebni sklad iz 182. člena tega 
zakona.

294. člen
(Program podnebnega sklada)

(1) Odlok o Programu porabe sredstev Sklada za pod-
nebne spremembe v obdobju 2021–2023 (Uradni list RS, 
št. 101/21), sprejet na podlagi petega odstavka 129. člena 
ZVO-1, velja do leta 2023 kot program Podnebnega sklada iz 
petega odstavka 183. člena tega zakona.

(2) Postopki za dodelitev sredstev sklada iz prejšnjega 
odstavka, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po 
določbah ZVO-1.

295. člen
(Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad)

(1) Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, ustanovljen 
na podlagi 143. člena ZVO-1, nadaljuje s svojim delom kot Eko 
sklad, Slovenski okoljski javni sklad iz 210. člena tega zakona.

(2) Postopki za dodelitev sredstev sklada iz prejšnjega 
odstavka, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo po 
določbah ZVO-1.

(3) Pravnomočne odločbe o pridobitvi sredstev Eko skla-
da iz 146.g člena ZVO-1 se štejejo za odločbe o dodelitvi 
spodbud iz 224. člena tega zakona.

(4) Upravljavec zbirk podatkov iz prvega odstavka 
221. člena tega zakona zagotovi Eko skladu, Slovenskemu 
okoljskemu javnemu skladu, tehnično povezavo do posamezne 
zbirke podatkov iz 221. člena tega zakona najkasneje v osmih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona. Do vzpostavitve take po-
vezave Eko sklad, Slovenski okoljski javni sklad, podatke iz teh 
zbirk pridobiva po uradni dolžnosti.

(5) Eko sklad mora uskladiti Akt o ustanovitvi Eko sklada 
in splošne pogoje poslovanja Eko sklada z določbami tega 
zakona v dvanajstih mesecih po uveljavitvi tega zakona.

(6) Do sprejema oziroma uskladitve aktov iz prejšnjega 
odstavka veljata Akt o ustanovitvi Eko sklada, Slovenskega 
okoljskega javnega sklada (Uradni list RS, št. 112/09, 1/12, 
98/12 in 20/13) ter Splošni pogoji poslovanja Eko sklada, Slo-
venskega okoljskega javnega sklada, št. 0141-7/2019-2 z dne 
7. 5. 2019, v kolikor nista v nasprotju s tem zakonom.

296. člen
(Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja)

Svet za trajnostni razvoj in varstvo okolja, ustanovljen 
na podlagi 149.a člena ZVO-1, nadaljuje z delom kot Svet za 
trajnostni razvoj in varstvo okolja iz 234. člena tega zakona.

297. člen
(Podnebni svet in Strokovni svet za spodbujanje  

okolju prijaznih proizvodov)
(1) Vlada ustanovi Podnebni svet iz 145. člena tega zako-

na v treh mesecih po uveljavitvi tega zakona.
(2) Vlada ustanovi Strokovni svet za spodbujanje okolju 

prijaznih proizvodov iz 236. člena tega zakona v dvanajstih 
mesecih po uveljavitvi tega zakona.

298. člen
(obstoječe nevladne organizacije na področju varstva okolja, 

ki delujejo v javnem interesu)
Nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki so 

pridobile status nevladne organizacije v javnem interesu na 
področju varstva okolja na podlagi 152. in 153. člena ZVO-1, 
se štejejo za nevladne organizacije iz 237. člena tega zakona.

299. člen
(obstoječe inšpekcijske odločbe)

Inšpekcijske odločbe, izdane na podlagi ZVO-1 pred uve-
ljavitvijo tega zakona, se štejejo za odločbe, izdane na podlagi 
tega zakona, in se izvršujejo po določbah tega zakona.

300. člen
(končanje postopkov izdaje potrdil o vpisu v evidenco 
zbiralcev odpadkov, trgovcev odpadkov, posrednikov 

odpadkov in prevoznikov odpadkov)
(1) Postopki za izdajo potrdil o vpisu v evidenco zbiralcev 

odpadkov, trgovcev odpadkov, posrednikov odpadkov in pre-
voznikov odpadkov, začeti na podlagi ZVO-1, se končajo po 
določbah ZVO-1 ter se skladno z drugim odstavkom 269. člena 
tega zakona štejejo za odločbe o dovolitvi priglašene dejav-
nosti.

(2) Če bi pravne ali fizične osebe, ki želijo izvajati dejav-
nost zbiranja odpadkov, morale pridobiti tudi okoljevarstveno 
dovoljenje za napravo ali dejavnost iz 82. člena ZVO-1, pa tega 
niso pridobile, začele pa so postopek iz prejšnjega odstavka, 
se njihova vloga v tem postopku zavrne.

301. člen
(končanje postopkov celovite presoje vplivov na okolje)

Postopki celovite presoje vplivov na okolje, začeti na pod-
lagi 40. člena ZVO-1, se končajo po določbah ZVO-1.
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302. člen
(končanje predhodnih postopkov)

Predhodni postopki v povezavi s postopkom presoje vpli-
vov na okolje, začeti na podlagi 51.a člena ZVO-1, se končajo 
po določbah ZVO-1.

303. člen
(končanje postopkov izdaje okoljevarstvenega soglasja  

ali njegove spremembe)
Postopki za izdajo okoljevarstvenega soglasja ali njegove 

spremembe, začeti na podlagi 57. člena in 61.a člena ZVO-1, 
se končajo po določbah ZVO-1.

304. člen
(končanje postopkov izdaje in spremembe  

okoljevarstvenih dovoljenj)
(1) Postopki za izdajo ali spremembo okoljevarstvene-

ga dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena ZVO-1, ter 
za druge naprave in dejavnosti iz 82. člena ZVO-1 ter obrate 
iz 86. člena ZVO-1, začeti na podlagi ZVO-1, se končajo po 
določbah ZVO-1.

(2) Za okoljevarstvena dovoljenja, izdana na podlagi 68., 
82. in 86. 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, 
48/12, 57/12, 92/13 in 56/15) se šteje, da so bila izdana za 
nedoločen čas, ministrstvo pa mora ob prvi njihovi spremembi 
ta dovoljenja uskladiti z določbami iz 116., 129. in 134. člena 
tega zakona.

(3) Ministrstvo razveljavi pravnomočna okoljevarstvena 
dovoljenja, izdana na podlagi 82. 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, 48/12, 57/12, 92/13 in 56/15), ki jih je pridobil 
isti upravljavec za obratovanje iste naprave ali izvajanje iste 
dejavnosti, ob prvi spremembi katerega izmed njih, in izda eno 
okoljevarstveno dovoljenje, v katerem določi vse obveznosti iz 
razveljavljenih okoljevarstvenih dovoljenj v skladu s 129. čle-
nom tega zakona.

305. člen
(končanje postopkov prenehanja obratovanja  

naprave ali obrata)
(1) Postopki za prenehanje obratovanja dejavnosti in na-

prav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega 
iz 68. člena ZVO-1, začeti na podlagi 81. člena ZVO-1, se 
končajo po določbah 125. člena tega zakona.

(2) Postopki za prenehanje obratovanja dejavnosti in dru-
gih naprav iz 82. člena ZVO-1, začeti na podlagi 85. člena 
ZVO-1, se končajo po določbah 130. člena tega zakona.

(3) Postopki za prenehanje obratovanja obrata iz 86. čle-
na ZVO-1, začeti na podlagi 91.c člena ZVO-1, se končajo po 
določbah 139. člena tega zakona.

306. člen
(končanje postopkov izvedbe preprečevalnih ukrepov)

Postopki za izdajo odločbe o izvedbi preprečevalnih ukre-
pov iz 110.d člena ZVO-1, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, 
se končajo po določbah ZVO-1.

307. člen
(končanje postopkov izdaje odločbe  

o izvedbi sanacijskih ukrepov)
(1) Postopki za izdajo odločbe o izvedbi sanacijskih ukre-

pov iz drugega odstavka 110.e člena ZVO-1, začeti pred uve-
ljavitvijo tega zakona, se končajo po določbah ZVO-1.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se v postopkih iz prej-
šnjega odstavka, pri katerih javnost še ni uveljavila pravice do 

sodelovanja iz devetega odstavka 110.e člena in 110.g člena 
ZVO-1, za sodelovanje zainteresirane javnosti in njeno pravno 
varstvo uporablja 168. člen tega zakona.

308. člen
(sklenitev zavarovanja odgovornosti za okoljsko škodo)

Obstoječi izvajalci dejavnosti iz drugega odstavka 
161. člena tega zakona morajo zavarovati svojo odgovornost 
za nastanek okoljske škode najkasneje v 18 mesecih po uve-
ljavitvi tega zakona.

309. člen
(končanje inšpekcijskih postopkov)

Inšpekcijski postopki v zvezi z uporabo zvočnih naprav, 
začeti na podlagi določb ZVO-1, se končajo po določbah tega 
zakona.

310. člen
(postopki odvzema okoljevarstvenega dovoljenja  

za napravo ali obrat)
(1) Postopki odvzema okoljevarstvenega dovoljenja za 

naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega iz 68. člena ZVO-1, začeti na podlagi 2. ali 3. točke 
prvega odstavka 80. člena ZVO-1, se ustavijo.

(2) Postopki odvzema okoljevarstvenega dovoljenja za 
druge naprave iz 82. člena ZVO-1, začeti na podlagi 85. člena 
ZVO-1, se ustavijo.

(3) Postopki odvzema okoljevarstvenega dovoljenja za 
obrate iz 86. člena ZVO-1, začeti na podlagi 91.a člena ZVO-1, 
se ustavijo.

311. člen
(končanje postopkov izdaje in spremembe dovoljenj  

za izpuščanje toplogrednih plinov ter odločb o spremembi 
dodeljene količine emisijskih kuponov)

(1) Postopki izdaje in spremembe dovoljenj za izpuščanje 
toplogrednih plinov iz 119. člena in 126.c člena ZVO-1, začeti 
po določbah ZVO-1, se končajo po določbah tega zakona.

(2) Postopki izdaje odločb o spremembi dodeljene količine 
emisijskih kuponov iz 126.d člena ZVO-1, začeti po določbah 
ZVO-1, se končajo po določbah tega zakona.

312. člen
(veljavnost seznama naprav)

Do objave seznama naprav iz petega odstavka 191. čle-
na tega zakona velja seznam naprav iz petega odstavka 
126.a člena ZVO-1.

313. člen
(veljavnost poročil o okolju)

Poročila o okolju iz 106. člena ZVO-1 se štejejo za po-
ročila o okolju iz 156. člena tega zakona do izteka rokov za 
pripravo in objavo novih poročil iz istega člena tega zakona, ki 
začnejo teči z dnem uveljavitve tega zakona.

314. člen
(stečajni postopki povzročitelja obremenitve)

Za stečajne postopke zoper povzročitelja obremenitve, 
začete pred uveljavitvijo tega zakona, se uporabljajo določbe 
29. člena ZVO-1.

315. člen
(končanje postopkov o prekršku)

Prekrški, začeti na podlagi 161., 162, 162.a, 162.b in 
162.c člena ZVO-1 se končajo po določbah ZVO-1.
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316. člen
(dolgoročna podnebna strategija Slovenije)

Resolucija o dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do 
leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21), sprejeta za izvajanje pr-
vega odstavka Uredbe (EU) 2018/1999, se šteje za dolgoročno 
podnebno strategijo iz 144. člena tega zakona.

317. člen
(dražiteljica emisijskih kuponov)

Pogodba sklenjena med ministrstvom in SID – Slovenska 
izvozna in razvojna banka, d. d., Ljubljana na podlagi tretjega 
odstavka 127. člena ZVO-1, se do izteka njene veljave, šteje 
za pogodbo sklenjeno na podlagi tretjega odstavka 181. člena 
tega zakona.

318. člen
(okoljevarstveni nadzorniki)

Za okoljevarstvene nadzornike, ki ob uveljavitvi tega za-
kona delujejo na podlagi ZVO-1, se do začetka uporabe določb 
iz 252. in 253. člena tega zakona, uporabljajo določbe iz 158., 
159. in 160. člena ZVO-1.

319. člen
(uskladitev glede prenosa pristojnosti vodenja upravnih 

postopkov z Agencije Republike Slovenije za okolje  
na ministrstvo)

(1) Za odločanje v upravnih postopkih, začetih s strani 
Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 
31. avgusta 2021, razen postopkov ugotavljanja odgovornosti 
za preprečevanje oziroma sanacijo okoljske škode, ki na dan 
uveljavitve tega zakona še niso končani, je pristojno ministr-
stvo.

(2) Zoper odločitve ministrstva v upravnih postopkih iz 
prejšnjega odstavka je dovoljena pritožba, o kateri odloči Vlada 
Republike Slovenije.

320. člen
(prenehanje veljavnosti)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati:
– ZVO-1, razen določb iz devetega, desetega, enajstega, 

dvanajstega, trinajstega, štirinajstega in petnajstega odstav-
ka 20. člena ZVO-1, ki vejajo do uveljavitve sistema PRO iz 
34. do 53. člena tega zakona, in določb iz 158., 159. in 160. čle-
na ZVO-1, ki veljajo do začetka uporabe 252. in 253. člena 
tega zakona,

– Nacionalni program varstva okolja (Uradni list RS, 
št. 83/99 in 41/04 – ZVO-1),

– Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 
2005-2012 (Uradni list RS, št. 2/06),

– Uredba o merilih za določanje razvitosti infrastrukture in 
obremenjenosti okolja zaradi ugotavljanja deleža plačila občini 
za koncesijo na naravni dobrini (Uradni list RS, št. 74/04),

– Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ura-
dni list RS, št. 118/04, 32/11 in 45/11 – popr.),

– Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov 
Nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 48/99 in 41/04 – ZVO-1),

– Odlok o imenovanju predsednika in devetih članov 
nadzornega odbora Ekološko razvojnega sklada Republike 
Slovenije (Uradni list RS, št. 24/95 in 41/04 – ZVO-1),

– Odlok o ustanovitvi in imenovanju Sveta za varstvo oko-
lja (Uradni list RS, št. 66/93, 44/96, 78/98 in 41/04 – ZVO-1),

– Odločba o določitvi zavodov, ki opravljajo čistoče zraka 
in kontrolo nad izpuščanjem škodljivih snovi v zrak (Uradni list 
SRS, št. 12/66),

– Sklep o imenovanju članov Sveta za varstvo okolja 
Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 56/10),

– Sklep o načinu razpolaganja Republike Slovenije z 
emisijskimi kuponi iz rezerve za nove naprave, ki jih v obdobju 
2008 do 2012 ni bilo mogoče podeliti (Uradni list RS, št. 60/13).

(2) S 1. januarjem 2022 se glede okoljske dajatve za one-
snaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov na odlagališčih 
odpadkov, ki so infrastruktura, namenjena izvajanju obvezne 
občinske gospodarske javne službe varstva okolja, preneha 
uporabljati tretji odstavek 7. člena Zakona o financiranju občin 
(Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 
71/17, 21/18 – popr., 80/20 – ZIUOOPE in 189/20 – ZFRO).

321. člen
(začetek veljavnosti)

(1) Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

(2) Določbe 34. do 40. člena, 42. do 44. člena, 46. in 
47. člena ter določbe 50. do 53. člena tega zakona se zač-
nejo uporabljati s 1. januarjem 2023, razen določb prvega do 
sedmega odstavka 34. člena, prvega do četrtega odstavka 
35. člena, prvega do šestega odstavka 36. člena, tretjega in 
četrtega odstavka 37. člena, četrtega do devetega odstavka in 
enajstega odstavka 38. člena, prvega odstavka 40. člena tega 
zakona, ki se začnejo uporabljati z dnem začetka veljavnosti 
tega zakona.

Št. 801-01/21-22/66
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2317-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

874. Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih 
sistemov (ZOTDS)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o oskrbi s toploto  

iz distribucijskih sistemov (ZOTDS)

Razglašam Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih siste-
mov (ZOTDS), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije 
na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-80
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O OSKRBI S TOPLOTO IZ DISTRIBUCIJSKIH 

SISTEMOV (ZOTDS)

I. poglavje: SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(vsebina in namen zakona)

(1) Ta zakon ureja pogoje za zagotavljanje oskrbe s to-
ploto iz distribucijskih sistemov. Zakon ureja tudi oskrbo s plini 
iz distribucijskih sistemov, ki niso neposredno ali posredno 
povezani s prenosnim sistemom plina v Republiki Sloveniji.
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(2) Namen zakona je zagotoviti konkurenčno, dostopno 
in trajnostno usmerjeno oskrbo s toploto iz distribucijskih sis-
temov, omogočiti razvoj učinkovitih in konkurenčnih sistemov 
daljinskega ogrevanja in hlajenja skladno z usmeritvami iz ce-
lovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta (v 
nadaljnjem besedilu: NEPN), obenem pa zagotoviti učinkovite 
mehanizme regulacije cen toplote in varstvo odjemalcev.

2. člen
(izključitev uporabe zakona)

(1) Ta zakon se ne uporablja za distribucijski sistem, ki 
ima skupno nazivno moč priključenih naprav odjemalcev na 
sistemu manjšo od 500 kW, razen določb 7., 8. in 32. člena 
tega zakona.

(2) Ta zakon se tudi ne uporablja za lastniške distribucij-
ske sisteme, razen določb 7., 31. in 32. člena tega zakona, ki 
pa se uporabljajo za lastniške distribucijske sisteme s skupno 
nazivno močjo priključenih naprav odjemalcev na sistemu, 
večjo od 500 kW.

3. člen
(pomen izrazov)

(1) Izrazi, uporabljeni v tem zakonu, pomenijo:
1. »daljinsko hlajenje« je distribucija toplotne energije v 

obliki ohlajenih tekočin iz centralnih ali decentraliziranih proi-
zvodnih virov po sistemu do več objektov ali lokacij za hlajenje 
prostorov ali procesno hlajenje;

2. »daljinsko ogrevanje« je distribucija toplotne energije v 
obliki pare, vroče vode ali tople vode iz centralnih ali decentra-
liziranih proizvodnih virov po sistemu do več objektov ali lokacij 
za ogrevanje prostorov ali procesno ogrevanje;

3. »distribucija« pomeni prenos toplote ali plinov po distri-
bucijskem sistemu in vključuje tudi dobavo odjemalcem;

4. »distribucija plina« pomeni prenos plina po distribucij-
skem sistemu in vključuje tudi dobavo odjemalcem;

5. »distribucija toplote« je daljinsko ogrevanje ali da-
ljinsko hlajenje, ki pomeni distribucijo toplote iz centralnih ali 
decentraliziranih proizvodnih virov po distribucijskem sistemu 
za ogrevanje ali hlajenje prostorov, ogrevanje sanitarne vode 
ali za procesno ogrevanje ali hlajenje ter vključuje tudi dobavo 
odjemalcem;

6. »distribucijski sistem« ali »sistem« pomeni sistem na-
prav in napeljav, ki ni neposredno ali posredno povezan s 
prenosnimi sistemi in ki omogoča prenos toplote ali plina po 
omrežju od enega ali več virov do odjemalcev v več stavbah 
ali lokacijah;

7. »distributer« pomeni pravno ali fizično osebo, ki izvaja 
dejavnost distribucije;

8. »distributer toplote« je fizična ali pravna oseba, ki izvaja 
distribucijo toplote;

9. »dobava toplote« pomeni dobavo toplote po distribu-
cijskem sistemu odjemalcu ali dobavo toplote distributerju od 
proizvajalca toplote;

10. »gospodinjski odjemalec« je odjemalec, ki odjema 
toploto ali plin za svojo lastno rabo v gospodinjstvu, kar izklju-
čuje rabo toplote ali plina za opravljanje poslovnih dejavnosti;

11. »lastniški distribucijski sistem« pomeni distribucijski 
sistem v solasti ali skupni lasti odjemalcev in lahko vključuje 
tudi proizvodni vir;

12. »odjemalec« pomeni fizično ali pravno osebo ali sku-
pino oseb, ki odjema in kupuje toploto ali plin za lastno končno 
rabo;

13. »odjemno mesto« pomeni mesto, kjer odjemalec pre-
vzema toploto ali plin in na katerem se ugotavljata kakovost in 
količina dobavljene toplote ali plina za odjemalca;

14. »obračunska moč« je moč naprav odjemalca, ki jo 
distributer upošteva pri obračunu distribucije toplote ali plina;

15. »plin« pomeni energetski plin, ki se uporablja kot 
energent in ga je varno prenašati po distribucijskem sistemu 
do odjemnih mest;

16. »priključek« pomeni vod, ki poteka od priključnega 
mesta na distribucijskem sistemu do toplotne postaje pri di-
stribuciji toplote oziroma do glavne plinske zaporne pipe pri 
distribuciji plina;

17. »reguliran proizvajalec toplote« je pravna ali fizična 
oseba, ki dobavlja toploto distributerju toplote, katerega cena 
toplote za daljinsko ogrevanje je regulirana skladno z 19. čle-
nom tega zakona, in je z njim lastniško povezana oseba ali mu 
proda več kot 30 % celotne predvidene distribuirane toplote v 
naslednjem letu;

18. »skupno odjemno mesto« pomeni mesto, na katerem 
se ugotavljata kakovost in količina dobavljene toplote ali plina 
za več odjemalcev skupaj;

19. »tarifna postavka toplote« je znesek za distribucijo 
toplote na obračunsko enoto;

20. »toplota« pomeni toploto v obliki pare, vroče vode, 
tople vode ali ohlajenih tekočin;

21. »tržna distribucija« pomeni obliko izvajanja distribucije 
toplote ali plina na podlagi soglasja občine in brez podelitve 
izključne pravice ali določitve obveznega priključevanja na 
sistem in brez regulacije cene toplote za ogrevanje.

(2) Drugi izrazi s področja energetike, ki niso opredeljeni 
s tem zakonom, imajo enak pomen, kot ga določajo predpisi s 
področja energetike.

4. člen
(način opravljanja dejavnosti distribucije)

(1) Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije 
plina se lahko opravlja kot:

– izbirna lokalna gospodarska javna služba (v nadaljnjem 
besedilu: gospodarska javna služba) ali

– tržna distribucija.
(2) Dejavnost distribucije toplote in dejavnost distribucije 

plina se opravlja kot gospodarska javna služba, kadar je trajna 
in nemotena oskrba s toploto in plini v javnem interesu zaradi 
zagotavljanja javnih potreb. Odločitev o tem sprejme občina.

(3) Če distributer oskrbuje ali namerava oskrbovati več kot 
500 gospodinjskih odjemalcev, se distribucija toplote opravlja 
kot gospodarska javna služba.

5. člen
(izključna pravica)

(1) Občina določi pogoje in način opravljanja gospodarske 
javne službe v skladu s predpisi, ki urejajo gospodarske jav-
ne službe, javno-zasebno partnerstvo in nekatere koncesijske 
pogodbe.

(2) Za zagotavljanje javnih potreb iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena s potrebnim obsegom investicij v nov ali 
obstoječ distribucijski sistem lahko občina z odlokom podeli 
distributerju izključno pravico opravljanja gospodarske javne 
službe dejavnost distribucije toplote ali plina na območju občine 
ali njenem delu. Z odlokom se določi tudi natančen prostorski 
obseg distribucijskega območja za opravljanje gospodarske 
javne službe.

(3) Občina obvesti Agencijo za energijo (v nadaljnjem 
besedilu: agencija) o sprejetju odloka o določitvi gospodarske 
javne službe iz prejšnjega odstavka najpozneje pet dni po 
njegovem sprejetju in predvidenem začetku izvajanja te distri-
bucije na njenem območju.

6. člen
(postopek odločitve občine glede tržne distribucije)
(1) Za izvajanje dejavnosti distribucije toplote in distribu-

cije plina kot tržne distribucije mora distributer predhodno pri-
dobiti soglasje občine, na območju katere se bo izvajala tržna 
distribucija. K vlogi za izvajanje tržne distribucije distributer 
priloži idejno zasnovo za pridobitev projektnih in drugih pogojev 
ter opredeli predvideno število in vrsto odjemalcev, njihovo lego 
v prostoru in njihovo predvideno skupno letno porabo toplote.
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(2) Občina odloči o soglasju za izvajanje tržne distribu-
cije v treh mesecih od prejema popolne vloge iz prejšnjega 
odstavka.

(3) Občina ne izda soglasja za izvajanje tržne distribucije 
iz prejšnjega odstavka, če:

– se občina na predlaganem območju odloči izvajati go-
spodarsko javno službo iz 4. člena tega zakona ali gospodar-
sko javno službo dejavnost operaterja distribucijskega sistema 
plina skladno z zakonom, ki ureja oskrbo s plini, ali

– je predlagana energetska oskrba v nasprotju s smerni-
cami iz sprejetega lokalnega energetskega koncepta ali usme-
ritvami NEPN.

(4) V primeru zavrnitve soglasja iz prve alineje prejšnjega 
odstavka mora občina v treh mesecih po zavrnitvi soglasja 
začeti postopek za pripravo koncesijskega akta za uvedbo 
gospodarske javne službe.

(5) Občina v soglasju iz drugega odstavka tega člena 
določi natančno prostorsko opredelitev distribucijskega sistema 
in določi čas izvajanja tržne distribucije v letih.

(6) Če investitor ne začne gradnje distribucijskega sis-
tema v dveh letih po izdaji soglasja, lahko občina soglasje 
prekliče.

7. člen
(priglasitev dejavnosti agenciji)

(1) Distributer mora pred začetkom in po prenehanju 
opravljanja dejavnosti distribucije toplote ali plina na določenem 
distribucijskem sistemu o tem obvestiti agencijo.

(2) Za vodenje evidenc izvajalcev dejavnosti distribucije 
toplote in distribucije plina po tem zakonu lahko agencija, skla-
dno z zakonom, ki ureja varovanje osebnih podatkov, zbira, 
vodi in obdeluje naslednje osebne podatke distributerja, ki je 
fizična oseba: ime, priimek, naslov stalnega prebivališča in 
naslov opravljanja dejavnosti.

II. poglavje: VARSTVO ODJEMALCEV

8. člen
(pogodba o dobavi in splošni pogodbeni pogoji)

(1) Pogodba o dobavi toplote ali plina med odjemalcem in 
distributerjem mora biti sklenjena v pisni obliki.

(2) Pogodba iz prejšnjega odstavka se sklene med distri-
buterjem in odjemalcem, ki je imetnik soglasja za priključitev. 
Če potencialni odjemalec ni imetnik soglasja za priključitev na 
distribucijski sistem iz 26. člena tega zakona, mora za sklenitev 
pogodbe o dobavi toplote ali plina pridobiti soglasje osebe, ki 
je imetnik soglasja za priključitev, iz katerega mora izhajati, da 
soglasodajalec dovoljuje potencialnemu odjemalcu sistema, da 
preko njegovega priključka odjema toploto ali plin.

(3) Oseba, ki sklene pogodbo, in imetnik soglasja za 
priključitev sta solidarno odgovorna za nastale obveznosti do-
bave, razen če je subsidiarna odgovornost določena z drugim 
zakonom.

(4) Pogodba iz prvega odstavka tega člena mora določati 
najmanj naslednje:

1. ime in naslov distributerja;
2. ime in naslov odjemalca, davčno oziroma matično 

številko;
3. naslov in podatke o stavbi ali delu stavbe, v katerem 

odjema toploto ali plin;
4. vrste storitev, ponujeno raven kakovosti storitev;
5. pravice in obveznosti pogodbenih strank v zvezi z ne-

izpolnjevanjem pogodbe;
6. ceno toplote ali plina in dan podpisa pogodbe;
7. načine pridobivanja podatkov o vseh veljavnih tarifah 

in cenah storitev;
8. trajanje pogodbe, pogoje za podaljšanje in prenehanje 

storitev in pogodbe;
9. dogovore o nadomestilu in povračilu v primeru, če ni 

dosežena raven kakovosti storitev iz pogodbe, vključno z ne-

natančnim ali zapoznelim obračunavanjem dobavljene toplote 
ali plina;

10. informacije o pravicah odjemalcev.
(5) Sestavni del pogodbe o dobavi so tudi splošni pogod-

beni pogoji, ki morajo biti pravični in znani vnaprej, distributer 
pa jih mora odjemalcu zagotoviti pred sklenitvijo pogodbe, tudi 
če se pogodbe sklepajo po posrednikih. Splošni pogodbeni po-
goji distributerja, ki izvaja gospodarsko javno službo, morajo biti 
skladni s sistemskimi obratovalnimi navodili iz 17. člena tega 
zakona. Distributer ne sme uporabljati nepoštenih in zavajajo-
čih načinov prodaje toplote ali plina.

(6) Spremembo splošnih pogodbenih pogojev mora distri-
buter neposredno ter na pregleden in razumljiv način sporočiti 
odjemalcu najmanj mesec dni pred njeno uveljavitvijo, če se 
sprememba nanaša na pogodbo odjemalca.

(7) Distributer v sistemskih obratovalnih navodilih in splo-
šnih pogodbenih pogojih iz 17. člena tega zakona podrobneje 
določi obveznosti pogodbenih strank in postopek urejanja po-
godbenih razmerij na skupnem odjemnem mestu.

9. člen
(kontaktna točka za odjemalce)

(1) Distributer mora odjemalcem na enem mestu zagoto-
viti potrebne informacije glede njihovih pravic, veljavnih predpi-
sov in metod za reševanje sporov, ki so jim na voljo v primeru 
spora z distributerjem (v nadaljnjem besedilu: kontaktna točka).

(2) V kontaktni točki mora distributer zagotoviti najmanj 
informacije o:

– načinih reševanja sporov;
– veljavnih cenah toplote ali plina ter pogojih v zvezi z 

dostopom do teh storitev in v zvezi njihovo uporabo;
– načinu pridobitve podatkov o porabi;
– pravicah do oskrbe s toploto ali plinom določene kako-

vosti po razumni ceni v skladu predpisi in splošnimi akti.
(3) Distributer zagotovi pregleden, enostaven in brezpla-

čen notranji postopek obravnave pritožb končnih odjemalcev.

10. člen
(obveščanje odjemalcev)

Distributer najmanj enkrat letno svojim odjemalcem v ja-
sni in razumljivi obliki poda informacije o njihovi porabi toplote 
oziroma plina v skladu s predpisi o učinkoviti rabi energije in na 
svoji spletni strani objavi vrednosti kazalnikov skladno z določ-
bami predpisov o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

III. poglavje: MERJENJE PORABE

11. člen
(merjenje porabe in oddaje)

(1) Distributer mora zagotoviti merjenje porabe toplote 
ali plina na odjemnem mestu v skladu s predpisi o meroslovju 
in predpisi o učinkoviti rabi energije. Distributer toplote mora 
zagotoviti izvajanje meritev kakovosti dobavljene toplote.

(2) Proizvajalec toplote, ki dobavlja toploto v distribucijski 
sistem, mora meriti količino porabljenih primarnih goriv in koli-
čino proizvedene toplote po posameznih napravah za proizvo-
dnjo toplote ter količino predane toplote v sistem.

(3) Distributer mora zagotoviti merjenje prevzete toplote 
ali plina za vse prevzemne točke v distribucijski sistem. Proi-
zvajalec in distributer se lahko dogovorita o skupni meritvi na 
prevzemni točki v distribucijski sistem.

12. člen
(obveščanje distributerja)

(1) Odjemalec, ki odjema toploto v delu stavbe ali v stavbi 
iz odjemnega mesta z več odjemalci ali več stavb, mora naj-
pozneje v 15 dneh po začetku odjema toplote ali po njegovem 
prenehanju sporočiti distributerju naslednje podatke: ime in 
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priimek ali firmo odjemalca, naslov in podatke o delu stavbe, 
v katerem odjema toploto, oziroma o stavbi, v kateri odjema 
to energijo, davčno številko in datum začetka ali prenehanja 
odjema toplote. Za začetek ali prenehanje odjema toplote se 
šteje začetek ali konec obračunskega obdobja, v katerem je 
odjemalec začel ali prenehal uporabljati del stavbe, ali datum 
zapisniško ugotovljenega priklopa oziroma odklopa odjemalca 
iz skupnega odjemnega mesta.

(2) Če distributer nima pravilnih podatkov o odjemalcu iz 
prejšnjega odstavka, neposredno ali s posredovanjem uprav-
nika stavbe pozove osebo, ki uporablja zadevni del stavbe 
oziroma stavbo, da nemudoma sporoči podatke.

(3) Inšpektor iz 33. člena tega zakona, ki v inšpekcijskem 
postopku zaradi kršitve prvega in drugega odstavka tega člena 
ugotovi podatke o odjemalcu iz prvega odstavka tega člena, 
mora te podatke sporočiti distributerju.

IV. poglavje: OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJEV  
V JAVNEM INTERESU

13. člen
(obveznosti v javnem interesu)

Distributerji morajo v javnem interesu zagotavljati:
– varno in zanesljivo dolgoročno načrtovanje in oskrbo s 

toploto in plinom,
– nediskriminatorno obravnavo odjemalcev in
– nujno oskrbo gospodinjskih odjemalcev.

14. člen
(zanesljivost oskrbe)

(1) Distributerji morajo s primernimi ukrepi pri izbiri in 
skladiščenju goriv ter izbiri dobaviteljev, razvoju in obratova-
nju sistema zagotoviti dolgoročno zanesljivo in varno oskrbo 
odjemalcev.

(2) Distributerji morajo zagotoviti sprejemanje informacij 
odjemalcev o motnjah na sistemu pri dobavi energije in motnje 
nemudoma odpraviti, če vzrok motenj niso napake na napravah 
odjemalca.

(3) Distributerji toplote, ki kot edini primarni vir za proi-
zvodnjo toplote uporabljajo plin iz povezanega distribucijskega 
ali prenosnega sistema plina, upoštevajo navodila in ukrepe iz 
predpisov o zanesljivi oskrbi s plini in načrta za izredne razme-
re, ki ga sprejme pristojni organ za zanesljivo oskrbo s plinom.

15. člen
(nediskriminatorno obravnavanje odjemalcev)

(1) Distributer ne sme diskriminirati odjemalcev glede po-
gojev uporabe sistema. Razlike v pogojih za uporabo sistema 
morajo temeljiti na objektivnih in preglednih merilih ter biti opre-
deljene v sistemskih obratovalnih navodilih oziroma splošnih 
pogodbenih pogojih izvajalcev tržne distribucije.

(2) Odjemalec, ki s količino odjema ali prilagajanjem svo-
jega odjema prispeva k ugodnejši obremenitvi distribucijskega 
sistema, je upravičen do ugodnejših pogojev oskrbe, če so 
razlogi in merila za ugodnejšo obravnavo določeni v sistemskih 
obratovalnih navodilih oziroma splošnih pogodbenih pogojih 
izvajalcev tržne distribucije.

16. člen
(nujna oskrba gospodinjskega odjemalca)

(1) Do nujne oskrbe je upravičen gospodinjski odjemalec, 
ki si zaradi svojih premoženjskih razmer, dohodkov in drugih 
socialnih okoliščin ter bivalnih razmer ne more zagotoviti dru-
gega vira energije za ogrevanje, ki bi mu povzročil enake ali 
manjše stroške za ogrevanje stanovanjskih prostorov.

(2) Distributer ne sme odjemalca iz prejšnjega odstavka 
odklopiti oziroma mu omejiti odjema toplote ali plina pod količi-
no, ki je glede na okoliščine (letni čas, temperaturne razmere, 

kraj prebivanja, zdravstveno stanje in druge podobne okoli-
ščine) nujno potrebna, da ne pride do ogrožanja življenja in 
zdravja odjemalca in oseb, ki z njim prebivajo.

(3) Distributer mora odjemalca pred odklopom obvestiti o 
možnosti nujne oskrbe, dokazilih, ki jih mora odjemalec predlo-
žiti distributerju, da mu distributer odobri nujno oskrbo, in rokih, 
v katerih je treba ta dokazila predložiti. Podrobnejše pogoje 
predpiše distributer v sistemskih obratovalnih navodilih oziroma 
v splošnih pogodbenih pogojih iz 17. člena tega zakona.

(4) Stroške odjema toplote odjemalcev iz prvega odstavka 
tega člena nosi distributer do takrat, ko jih plača odjemalec. 
Stroški, ki jih distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo 
dejavnost distribucije toplote, ne more izterjati od odjemalca iz 
prvega odstavka tega člena, so upravičeni stroški tega distri-
buterja in se upoštevajo pri regulaciji cene.

(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, če gospodinjski 
odjemalec odjema toploto ali plin preko skupnega odjemnega 
mesta in če je takemu odjemalcu nemogoče ločeno ustaviti 
oskrbo s toploto ali plinom.

V. poglavje: DRUGE OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJEV

17. člen
(sistemska obratovalna navodila)

(1) Distributer, ki dejavnost distribucije toplote in dejavnost 
distribucije plina opravlja kot gospodarsko javno službo, mora 
izdati sistemska obratovalna navodila, ki urejajo obratovanje in 
način vodenja distribucijskega sistema. Sistemska obratovalna 
navodila morajo biti pregledna, objektivna in nediskriminatorna. 
S sistemskimi obratovalnimi navodili se zlasti uredijo:

– splošni pogoji za dobavo in odjem, ki urejajo pravice in 
obveznosti odjemalcev glede dobave toplote ali plina;

– obratovanje sistema, tehnični in drugi pogoji za varno 
obratovanje sistema, pogoji in način izvajanja priključitev na 
sistem ter druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kakovostno 
oskrbo s toploto ali plinom, vključno s posegi v varnostni pas 
distribucijskega sistema;

– tarifni sistem, ki določa način zaračunavanja dobave in 
tarifne elemente za dobavo toplote ali plina različnim kategori-
jam odjemalcem glede na moč, vrsto in karakteristiko odjema, 
kakovost in druge elemente.

(2) Sistemska obratovalna navodila iz prejšnjega odstav-
ka morajo biti zakonita in pripravljena skladno s splošnim aktom 
agencije, s katerim agencija podrobneje predpiše vsebino tega 
akta.

(3) Pred objavo sistemskih obratovalnih navodil mora 
distributer pridobiti soglasje agencije.

(4) Distributer, ki opravlja tržno distribucijo, mora pripraviti 
splošne pogodbene pogoje, ki urejajo pravice in obveznosti 
odjemalcev glede dobave toplote ali plina in s katerimi se 
opredelijo tudi obratovanje sistema, tehnični in drugi pogoji za 
varno obratovanje sistema, pogoji in način izvajanja priključitev 
na sistem in druga vprašanja v zvezi z zanesljivo in kakovostno 
oskrbo. Distributer mora odjemalca seznaniti s temi pogoji pred 
podpisom pogodbe o dobavi.

(5) Sistemska obratovalna navodila se objavijo v Ura-
dnem listu Republike Slovenije ter na spletni strani distributerja 
in agencije v štirinajstih dneh po prejemu soglasja agencije.

18. člen
(obratovanje distribucijskega sistema  

in tehnična varnost naprav)
(1) Distributerji toplote z obračunsko močjo naprav na 

sistemu, večjo kot 10 MW, morajo zagotoviti:
– sistem nadzora obratovanja sistema distribucije toplo-

te, ki omogoča optimalno termično in hidravlično obratovanje 
sistema;

– analizo možnih in izvedbo stroškovno upravičenih ukre-
pov za energetsko učinkovito optimiziranje obratovanja sistema 
distribucije toplote.
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(2) Pravna ali fizična oseba, ki kot investitor ali izvajalec 
želi izvajati gradbena dela v varnostnem pasu distribucijske-
ga sistema (pet metrov na vsako stran od distribucijskega 
sistema), mora pred začetkom del v varnostnem pasu o na-
meravanih posegih obvestiti distributerja in pridobiti njegovo 
soglasje. Soglasje za izvedbo gradbenih del v varnostnem 
pasu plinovoda po tem zakonu se šteje za mnenje po zakonu, 
ki ureja graditev objektov.

(3) Energetski objekti, naprave in napeljave distributerja 
sistema morajo izpolnjevati tehnične in druge predpise ter ob-
vezne standarde na področju strojne energetike, s katerimi se 
zagotavlja tehnična varnost obratovanja energetskih postrojev.

VI. poglavje: REGULACIJA CENE TOPLOTE  
IN OBRAČUN ENERGIJE

19. člen
(regulacija in metodologija za oblikovanje cene toplote)

(1) Cena toplote za daljinsko ogrevanje iz distribucijskih 
sistemov, kjer distributerji izvajajo gospodarsko javno službo 
dejavnost distribucije toplote, mora biti regulirana v skladu s 
tem poglavjem za sisteme, na katere je priključenih več kot 
500 gospodinjskih odjemalcev, in za regulirane proizvajalce 
toplote, ki dobavljajo v take sisteme. Za sisteme, na katere je 
priključenih manj kot 500 gospodinjskih odjemalcev, regulacija 
cene toplote v skladu s tem členom ni obvezna.

(2) Cena toplote ni regulirana za končne odjemalce v pri-
meru distribucije pare in daljinskega hlajenja, ampak se določa 
prosto s pogodbo med odjemalcem in distributerjem.

(3) Regulacija cene toplote iz prvega odstavka tega člena 
se izvaja na podlagi metodologije za oblikovanje cene toplote 
za daljinsko ogrevanje (v nadaljnjem besedilu: metodologija), 
ki jo s splošnim aktom predpiše agencija.

(4) Z metodologijo se določi način oblikovanja izhodiščne 
cene kot najvišje povprečne cene, na podlagi katere distributer 
in regulirani proizvajalec toplote v skladu z merili in meha-
nizmom iz metodologije oblikujeta cene toplote za daljinsko 
ogrevanje.

(5) Z metodologijo se določijo:
– vrste in merila za določitev upravičenih stroškov;
– elementi izhodiščne cene, ki vključujejo fiksni in varia-

bilni del;
– način oblikovanja izhodiščne cene in razlogi za njeno 

spremembo;
– merila oziroma mehanizem za prilagajanje posame-

znih elementov izhodiščne cene spremembam upravičenih 
stroškov;

– vrste podatkov, oblika in način posredovanja podatkov, 
potrebnih za določitev upravičenih stroškov in izhodiščne cene.

(6) Metodologija mora biti oblikovana tako, da spodbuja 
energetsko in stroškovno učinkovito izvajanje distribucije in pro-
izvodnje toplote, uravnoteženo spodbuja investicije distributerja 
oziroma proizvajalca toplote in koristi odjemalcev ter preprečuje 
nihanja in omogoča stabilnost prodajnih cen toplote.

20. člen
(oblikovanje izhodiščne cene toplote)

(1) Izhodiščna cena toplote se določi na podlagi upraviče-
nih stroškov in je sestavljena iz fiksnega in variabilnega dela.

(2) Oblikovanje izhodiščne cene mora upoštevati in podpi-
rati izvajanje ciljev in nalog, določenih v zakonih, ki urejajo učin-
kovito rabo energije in spodbujanje obnovljivih virov energije.

21. člen
(upravičeni stroški)

(1) Upravičeni stroški so stroški, ki jih agencija določi 
in prizna v skladu z metodologijo iz 19. člena tega zakona in 
vsebujejo stroške energentov, energije, stroške delovanja in 
vzdrževanja, amortizacijo in druge upravičene stroške, ki so 
nujno potrebni za izvajanje dejavnosti.

(2) Kadar distributer oziroma regulirani proizvajalec to-
plote poleg dejavnosti distribucije oziroma proizvodnje toplote 
opravlja tudi druge dejavnosti, mora tem dejavnostim pripisati 
sorazmerni del skupnih stroškov.

(3) Pri ugotavljanju upravičenih stroškov za najem distri-
bucijskega sistema, vira ali njegovega dela od lastnika lahko 
agencija v postopku odločanja o soglasju k izhodiščni ceni iz-
vede analizo upravičenih stroškov tudi za najemodajalca distri-
bucijskega sistema, pri čemer mora najemojemalec zagotoviti, 
da so agenciji na razpolago vsi potrebni podatki najemodajalca. 
V tem primeru agencija upošteva višino najemnine na podlagi 
gibanja primerljivih cen v preteklih letih.

22. člen
(postopek za pridobitev soglasja agencije k izhodiščni ceni)

(1) Distributer toplote oziroma regulirani proizvajalec to-
plote mora pred začetkom opravljanja dejavnosti distribucije 
toplote pri agenciji vložiti zahtevo za izdajo soglasja k izho-
diščni ceni in obrazložitev predloga. Prav tako mora pridobiti 
soglasje agencije tudi za vsako spremembo izhodiščne cene, 
opredeljene v metodologiji iz 19. člena tega zakona.

(2) Distributer toplote pošlje kopijo zahteve občini, na 
območju katere opravlja dejavnost distribucije toplote. Občina 
lahko agenciji v 15 dneh od prejema kopije zahteve sporoči 
mnenje o zahtevi.

(3) Distributer toplote in regulirani proizvajalec toplote mo-
rata na zahtevo agencije sporočiti vse podatke, ki jih agencija 
zahteva za odločanje o zahtevi.

(4) Pri spremembi metodologije, ki vpliva na izhodiščne 
cene, h katerim je agencija dala soglasje iz prvega odstavka 
tega člena, mora distributer toplote oziroma regulirani proizva-
jalec toplote vložiti zahtevo za novo soglasje k izhodiščni ceni 
toplote.

23. člen
(tarifne postavke za toploto)

(1) Distributer toplote določi objektivne, pregledne in 
nediskriminatorne tarifne postavke za toploto za posamezne 
odjemalce v skladu z izhodiščno ceno, določeno na podlagi 
metodologije iz 19. člena tega zakona, in tarifnim sistemom.

(2) Distributer toplote lahko k tarifnim postavkam iz prej-
šnjega odstavka obračuna dodatek k tarifni postavki.

(3) Dodatki k tarifni postavki so lahko pozitivni ali nega-
tivni in določeni za daljše ali krajše obdobje. Dodatki so lahko 
različnih izvorov in so lahko spodbuda za učinkovitejšo rabo ali 
distribucijo energije.

(4) Distributer mora v objavi tarifnih postavk in na računu 
odjemalcu jasno prikazati tarifno postavko za toploto in obra-
čunane dodatke.

(5) Distributer pred vključitvijo pozitivnih dodatkov, ki jih 
dodaja k tarifni postavki in imajo za posledico višjo ceno, pri-
dobi soglasje občine.

(6) Tarifni sistem, tarifne postavke in dodatki morajo spod-
bujati odjemalce, da bodo s količino odjema in njegovim prila-
gajanjem ali na drug način prispevali k učinkoviti rabi energije 
in učinkovitejšemu delovanju distribucijskega sistema.

(7) Pred začetkom zaračunavanja tarifnih postavk in do-
datkov k tarifnim postavkam mora distributer toplote tarifne 
postavke in dodatke k tarifnim postavkam javno objaviti vsaj na 
svoji spletni strani in spletni strani občine ter vsaj tri dni pred 
objavo pisno obvestiti agencijo.

24. člen
(ločene računovodske evidence)

(1) Distributerji, ki izvajajo gospodarsko javno službo z 
regulirano ceno toplote, in regulirani proizvajalci, ki poleg de-
javnosti distribucije toplote oziroma proizvodnje toplote opra-
vljajo tudi druge dejavnosti, morajo skladno z računovodskimi 
standardi voditi ločene računovodske evidence in v pojasnilih 
k računovodskim izkazom razkriti ločene računovodske izkaze 
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za dejavnost distribucije toplote, proizvodnjo toplote in druge 
dejavnosti, kot bi se to od njih zahtevalo, če bi te dejavnosti 
opravljala ločena podjetja.

(2) Za ločene računovodske izkaze iz prejšnjega odstavka 
se štejeta bilanca stanja in izkaz poslovnega izida.

(3) Distributerji toplote, ki poleg dejavnosti distribucije 
toplote opravljajo tudi druge dejavnosti, morajo skladno z ra-
čunovodskimi standardi v svojih notranjih aktih opredeliti sodila 
za razporejanje sredstev in obveznosti, stroškov in odhodkov 
ter prihodkov, ki jih upoštevajo pri vodenju računovodskih evi-
denc in pripravi ločenih računovodskih izkazov iz prejšnjega 
odstavka.

(4) Letni računovodski izkazi morajo v pojasnilih prikazati 
vse posle, opravljene s povezanimi podjetji, katerih posamična 
vrednost presega 20.000 eurov.

(5) Distributerji toplote, ki izvajajo gospodarsko javno 
službo, morajo v pojasnilih k računovodskim izkazom skupaj 
z ločenimi računovodskimi izkazi za energetske dejavnosti, za 
katere se zahteva ločeno razkrivanje, v celoti razkriti tudi sodila 
iz tretjega odstavka tega člena. Ustreznost sodil in pravilnost 
njihove uporabe mora revizor letno revidirati ter o tem pripraviti 
posebno poročilo.

(6) Distributerji, na katere se nanaša zakon, ki ureja pre-
glednost finančnih odnosov in ločeno evidentiranje dejavnosti, 
morajo voditi računovodske evidence in izkaze tudi po navede-
nem zakonu, če to ni v nasprotju s tem zakonom.

25. člen
(obračunavanje dobavljene energije)

(1) Dobavljeno toploto in plin iz distribucijskih sistemov 
plačujejo odjemalci na podlagi pogodbe o dobavi, ki jo sklenejo 
z distributerjem.

(2) Dobavljena toplota ali plin se obračunavajo najmanj 
enkrat letno na podlagi odčitka merilne naprave. Distributer 
zagotovi, da so računi in informacije na računu pravilne, razu-
mljive, jasne, jedrnate in odjemalcu prijazne.

(3) Distributer omogoči odjemalcu plačevanje mesečne-
ga zneska za dobavljeno toploto ali plin na podlagi dejanske 
porabe ali v obliki akontacije, če podatek o količini odjema v 
posameznem mesecu ni na voljo ali če se tako dogovori z di-
stributerjem. Na zahtevo odjemalca mora distributer dati jasno 
in razumljivo pojasnilo o tem, kako je bil račun pripravljen. Če 
račun ne temelji na dejanski porabi, mora odgovor obsegati 
tudi pojasnilo o načinu končnega obračuna glede na dejansko 
porabo.

(4) Distributer mora pri obračunavanju dobavljene toplote 
ali plina odjemalcu na računu poleg cene in morebitnih dodat-
kov k ceni prikazati najmanj:

– način določitve obračunanih količin (odčitek odjemalca, 
odčitek distributerja, akontacija enakomerni obrok, akontacija 
predvidena poraba),

– količino obračunanih enot toplote ali plina v enotah, ki 
jih meri merilna naprava, in

– dobavljeno količino energije v kWh.
(5) Pri dobavi plinov distributer na računu prikaže tudi vrsto 

plina oziroma sestavo mešanice plinov in kurilno vrednost plina 
in ki je bila uporabljena za preračun obračunanih enot v kWh.

(6) Na zahtevo odjemalca mora distributer tudi med ob-
računskim obdobjem izdelati obračun za dobavljeno toploto ali 
plin. Distributer lahko za storitev dodatnega obračuna zaračuna 
stroške po ceniku, ki ne smejo presegati dejanskih stroškov 
distributerja.

VII. poglavje: PRIKLJUČITEV NA SISTEM IN ODKLOP

26. člen
(priključitev na sistem)

(1) Za priključitev na distribucijski sistem ali spremembo 
parametrov priključitve mora pravna ali fizična oseba, ki je 

lastnik objekta, ki ga želi priključiti na sistem in v čigar korist bo 
izdano soglasje za priključitev (v nadaljnjem besedilu: imetnik 
soglasja za priključitev), od distributerja pridobiti soglasje za 
priključitev. Pogoji za priključitev so določeni v splošnih po-
godbenih pogojih oziroma v sistemskih obratovalnih navodilih. 
Soglasje za priključitev po tem zakonu se šteje za mnenje po 
zakonu, ki ureja graditev objektov.

(2) Dokončno soglasje za priključitev velja dve leti. V tem 
času mora imetnik soglasja za priključitev izpolniti vse pogoje, 
predpisane v soglasju za priključitev, in distributerju naročiti 
izvedbo priključitve. Veljavnost soglasja za priključitev lahko 
distributer na zahtevo imetnika soglasja za priključitev podaljša 
največ dvakrat, vendar vsakič največ za eno leto. Zahtevo za 
podaljšanje mora imetnik soglasja za priključitev vložiti 30 dni 
pred iztekom veljavnosti soglasja za priključitev. Pri zamudah 
na strani distributerja se šteje, da je soglasje podaljšano, kar 
mora distributer sporočiti imetniku soglasja za priključitev, ki še 
ni izvedel priključitve na sistem.

(3) Distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, odloča 
o soglasju za priključitev po javnem pooblastilu v upravnem 
postopku. O pritožbi zoper odločbo o izdaji ali zavrnitvi soglasja 
za priključitev odloča župan. O številu pritožb zoper odločbe o 
izdaji ali zavrnitvi soglasja za priključitev mora občina enkrat 
letno obvestiti agencijo.

(4) Distributer, ki izvaja gospodarsko javno službo, zavrne 
zahtevo za priključitev, če:

– odjemalec ne izpolnjuje pogojev za priključitev;
– bi zaradi priključitve prišlo do večjih motenj v delovanju 

distribucijskega sistema;
– bi priključitev distributerju povzročila nastanek nesoraz-

mernih stroškov priključitve. Nesorazmerni stroški priključitve 
pomenijo stroške gradnje priključka do točke v distribucijskem 
sistemu, kjer je priključitev možna, ali stroške, ki so potrebni 
zaradi povečanja zmogljivosti ali obsega obstoječega sistema, 
ali kombinacijo obojega, pri čemer ni pričakovati, da bi v ra-
zumnem času prišlo do povečanja odjema iz distribucijskega 
sistema na novem priključku oziroma obstoječem distribucij-
skem sistemu v tolikšnem obsegu, ki bi omogočal normalno 
amortizacijo naložbe.

(5) Pri določitvi nesorazmernih stroškov priključitve mora 
distributer upoštevati predvsem:

– obseg potrebne investicije;
– predvidene dodatne prihodke distributerja glede na 

predviden obseg uporabe priključka s strani odjemalca;
– predvidene dodatne stroške distributerja, kot na primer 

stroške za vzdrževanje in obratovanje novega priključka oziro-
ma povečanja zmogljivosti distribucijskega sistema;

– predviden donos na sredstva distributerja.
(6) Nesorazmerne stroške priključitve izračuna distributer 

tako, da so ob predvidenem obsegu uporabe priključka v eko-
nomski dobi uporabe priključka in ob pokritju nesorazmernih 
stroškov s strani odjemalca pokriti vsi stroški distributerja. Izra-
čun mora temeljiti na metodah, ki se uporabljajo za ocenjevanje 
investicij, in mora upoštevati časovno vrednost denarja. Če v 
času amortizacije dela sistema ali priključka, za katerega je 
odjemalec plačal nesorazmerne stroške, pride do priključitve 
dodatnih odjemalcev, mora distributer povrniti odjemalcu ustre-
zen del nesorazmernih stroškov, ki jih kot nove nesorazmerne 
stroške zaračuna novim odjemalcem na tem delu sistema ali 
priključka.

(7) Podrobnejši način in postopek določitve nesorazmer-
nih stroškov predpiše distributer v sistemskih obratovalnih na-
vodilih.

(8) Pri ugotovitvi nastanka nesorazmernih stroškov pri-
ključitve ima odjemalec pravico do priključitve v skladu s sis-
temskimi obratovalnimi navodili, če sam krije nesorazmerne 
stroške priključitve.

(9) Po dokončnosti odločbe o soglasju za priključitev 
skleneta distributer in imetnik soglasja za priključitev pisno 
pogodbo o priključitvi, s katero uredita medsebojna razmerja v 
zvezi z gradnjo, lastnino in vzdrževanjem priključka ter druga 
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medsebojna razmerja, ki se nanašajo na izvedbo priključka in 
priključitev.

(10) Če imetnik soglasja za priključitev umre (fizična ose-
ba) ali preneha obstajati (pravna oseba), če gre za spremembo 
gradbenega dovoljenja zaradi spremembe investitorja ali zaradi 
pravnega prometa z objektom, se soglasje za priključitev lahko 
prenese na pravno ali fizično osebo, ki pridobi te objekte, na-
prave ali napeljave.

(11) Pravna ali fizična oseba, ki na podlagi sprememb 
iz prejšnjega odstavka pridobi objekte, naprave ali napeljave, 
mora najpozneje v 30 dneh po prejemu sodne oziroma upravne 
odločbe ali sklenitve pogodbe o nastali spremembi obvestiti 
distributerja in o tem predložiti dokazila, sicer mora zaprositi 
za novo soglasje za priključitev.

27. člen
(začasni odklop in omejitev dobave)

(1) Distributer sme začasno odklopiti ali omejiti dobavo 
odjemalcu zaradi:

1. rednega ali izrednega vzdrževanja;
2. pregledov ali remontov;
3. preizkusov ali kontrolnih meritev;
4. razširitev sistema;
5. izrednih dogodkov na sistemu;
6. zaradi izvajanja ukrepov za zagotavljanje zanesljivosti 

oskrbe s plinom iz prenosnega sistema v skladu s predpisi o 
oskrbi s plini.

(2) Za predvideni odklop ali omejitev dobave toplote ali 
plina mora distributer izbrati čas, ki čim manj prizadene odje-
malce.

(3) Distributer mora o predvidenem odklopu ali omejitvi 
dobave pravočasno obvestiti odjemalca v pisni obliki ali na 
drug oseben način, pri večjem številu odjemalcev in v primeru, 
da osebno obveščanje ni stroškovno učinkovito, pa v sredstvih 
javnega obveščanja in na svoji spletni strani vsaj 48 ur pred 
odklopom ali omejitvijo dobave.

(4) Distributer sme zaradi izvajanja nepredvidenih ali izre-
dnih del za odpravo okvar in zagotovitve nemotenega in zane-
sljivega delovanja distribucijskega sistema odjemalca odklopiti 
ali omejiti obseg dobave toplote ali plina.

(5) Distributer mora o nepredvidenem odklopu ali omejitvi 
dobave toplote ali plina v najkrajšem možnem času obvestiti 
prizadete odjemalce na svoji spletni strani, ob večjih motnjah v 
distribucijskem sistemu pa tudi v sredstvih javnega obveščanja.

(6) Pri začasnem odklopu ali omejitvi dobave toplote ali 
plina odjemalcem, izvedenim v skladu s tem členom, je distri-
buter oproščen morebitne odškodninske odgovornosti oziroma 
odškodninskih zahtev odjemalcev.

28. člen
(odklop odjemalca)

(1) Distributer odklopi odjemalca po predhodnem ob-
vestilu, če ta v roku, določenem v obvestilu, ne izpolni svoje 
obveznosti, in sicer:

1. na opomin distributerja ne poravna pogodbenih obve-
znosti;

2. moti dobavo toplote ali plina drugim odjemalcem;
3. odreče ali onemogoči osebam, ki imajo pooblastilo 

distributerja, dostop do vseh delov priključka, do zaščitnih in 
merilnih naprav in do energetskih objektov, naprav ali napeljav, 
kadar obstaja sum, da te naprave povzročajo motnje ali niso 
skladne z izdanim soglasjem za priključitev;

4. brez soglasja distributerja priključi na sistem svoje ener-
getske naprave ali napeljave ali omogoči prek svojih energetskih 
naprav priključitev energetskih naprav drugih odjemalcev;

5. na opomin distributerja skladno s sistemskimi obrato-
valnimi navodili oziroma pogodbo o dobavi ne zniža odjema 
oziroma količine na dogovorjeno vrednost v zahtevanem roku;

6. onemogoča pravilno registriranje obračunskih količin ali 
porablja toploto ali plin brez zahtevanih oziroma dogovorjenih 
merilnih naprav ali mimo njih;

7. v roku, ki ga določi distributer oziroma pristojni inšpek-
cijski organ, ne odstrani oziroma ne zniža do dovoljene meje 
motenj, ki jih povzročajo njegovi objekti, naprave ali napeljave, 
ali ne izpolni predpisanih tehničnih zahtev;

8. nima veljavne pogodbe o dobavi toplote ali plina za do-
ločeno odjemno mesto ali za dejanski obseg dobave in uporabe 
distribucijskega sistema.

(2) Distributer mora gospodinjskega odjemalca o odklopu 
obvestiti vsaj 15 dni vnaprej, preostale odjemalce pa vsaj osem 
dni pred izvedenim odklopom.

(3) Distributer lahko odklopi odjemalca brez predhodnega 
obvestila:

– če odjemalec z obratovanjem svojih energetskih objek-
tov, naprav ali napeljav ogroža življenje ali zdravje ljudi ali 
premoženje ali

– če odjemalec nepooblaščeno odjema toploto ali plin z 
uničenjem pečatov ali s poškodovanjem merilne naprave, s 
čimer ogroža življenje ali zdravje ljudi ali premoženje ali delo-
vanje distribucijskega sistema.

(4) V primeru odklopa odjemalca iz razloga iz prvega 
in tretjega odstavka tega člena mora odjemalec še naprej 
plačevati vse fiksne stroške dobave toplote ali plina in stroške 
vzdrževanja merilne naprave.

(5) Načine izvedbe odklopa odjemalca podrobneje pred-
piše distributer v sistemskih obratovalnih navodilih iz 17. člena 
tega zakona.

(6) Stroške, ki so nastali distributerju v zvezi z odklopom 
v skladu s tem členom, nosi odjemalec.

29. člen
(ponovna priključitev in povrnitev škode)

(1) Distributer mora odjemalca, ki je bil odklopljen, na 
njegovo zahtevo in na njegove stroške ponovno priključiti na 
sistem po odpravi razlogov za odklop in izpolnjevanju pogojev 
iz tega poglavja ter ko odjemalec distributerju poravna nastale 
stroške v zvezi z odklopom.

(2) Distributer, ki je odjemalca neutemeljeno odklopil, 
mora v 24 urah od ugotovitve neutemeljenega odklopa na 
svoje stroške znova priključiti objekte, naprave ali napeljave 
odjemalca na svoj sistem.

(3) Distributer ima pravico do povračila škode, ki je na-
stala zaradi ravnanj odjemalca, zaradi katerih ga je odklopil po 
predhodnem obvestilu oziroma brez predhodnega obvestila v 
skladu s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti.

(4) Odjemalec ima pravico do povračila škode, ki mu jo je 
povzročil distributer zaradi neutemeljenega odklopa, v skladu 
s splošnimi pravili odškodninske odgovornosti.

30. člen
(odklop na zahtevo odjemalca)

(1) Odjemalec, ki je imetnik soglasja za priključitev, lahko 
zahteva od distributerja, da njegovo odjemno mesto ali priklju-
ček odklopi od sistema. Za odklop mora odjemalec pridobiti so-
glasje distributerja, s katerim se preveri upravičenost odjemalca 
do odklopa ter opredelijo pogoji in način izvedbe odklopa.

(2) Distributer ne izda soglasja iz prejšnjega odstavka, če 
odklop zahteva posamezni odjemalec, ki se s toploto ali plinom 
oskrbuje iz skupnega odjemnega mesta z več odjemalci.

(3) Distributer pri izdaji soglasja iz prvega odstavka tega 
člena upošteva tudi predpis, ki določa prednostno uporabo 
toplote iz distribucijskega sistema kot energenta za ogrevanje 
in predpise o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije.

(4) Pravica odjemalca do odklopa po tem členu ne posega 
v obveznosti odjemalca iz pogodbe o priključitvi, ki se nanašajo 
na obveznost uporabe priključka do poteka ekonomske dobe 
priključka.

(5) Distributer mora odjemalca na njegove stroške po-
novno priključiti na sistem, če odjemalec izpolnjuje pogoje za 
priključitev. Odjemalec mora pred ponovno priključitvijo pridobiti 
novo soglasje za priključitev iz 26. člena tega zakona in skleniti 
novo pogodbo o priključitvi.
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(6) Distributer lahko odjemalcu, ki je zahteval odklop, za-
vrne ponovno priključitev na sistem ali izdajo novega soglasja 
za priključitev, dokler odjemalec ne poravna vseh obveznosti 
iz pogodbe o priključitvi in pogodbe o dobavi, ki izvirajo iz časa 
pred odklopom.

(7) Distributer v sistemskih obratovalnih navodilih iz 
17. člena tega zakona podrobneje uredi pogoje in načine 
izvedbe odklopa ter medsebojna razmerja in plačilo stroškov 
v primeru ponovnega priklopa, če je bil odklop izveden na 
zahtevo odjemalca.

(8) Če se odjemalec ponovno priključi na sistem v roku, 
ki je krajši od enega leta, mora pred priključitvijo plačati vse 
fiksne stroške dobave toplote ali plina in stroške vzdrževanja 
merilne naprave, ki bi jih plačeval, če bi toploto ali plin odjemal 
nepretrgoma.

(9) Stroške, ki so nastali distributerju v zvezi z odklopom 
po tem členu, nosi odjemalec.

VIII. poglavje: DRUGE DOLOČBE

31. člen
(priključitev na lastniški distribucijski sistem)

(1) Na lastniški distribucijski sistem se lahko priključi od-
jemalec, ki po predpisih, ki urejajo pravice na delih stavb, ni 
solastnik ali skupni lastnik tega sistema, če pridobi soglasje 
lastnikov sistema in občine.

(2) Občina izda soglasje iz prejšnjega odstavka skladno 
s 6. členom tega zakona, če na območju priključitve ni zago-
tovljena gospodarska javna služba iz 5. člena tega zakona ali 
gospodarska javna služba dejavnost operaterja distribucijskega 
sistema plina ali če je izvajalec gospodarske javne službe od-
jemalcu zavrnil priključitev na sistem.

32. člen
(poročanje, analiza in hramba podatkov)

(1) Distributerji, upravljavci lastniških distribucijskih siste-
mov in proizvajalci toplote ali plina za prodajo morajo sporočati 
agenciji naslednje podatke o:

1. distribucijskem sistemu in proizvodnih napravah;
2. soglasjih za priključitev in priključevanju odjemalcev;
3. porabi primarnih goriv, proizvedenih in distribuiranih 

količinah toplote ali plina;
4. doseženi ravni kakovosti;
5. pritožbah odjemalcev;
6. tarifah, tarifnih postavkah in dodatkih ločeno po kate-

gorijah odjemalcev;
7. številu odjemalcev po posameznih kategorijah, vključno 

s podatki o deležu dobavljene energije po posamezni kategoriji.
(2) Za izvajanje tega člena agencija skladno s predpisi, 

ki urejajo varovanje osebnih podatkov, zbira, vodi in obdeluje 
naslednje osebne podatke distributerja, upravljavca lastniške-
ga distribucijskega sistema in proizvajalca toplote ali plina za 
prodajo, ki je fizična oseba: ime, priimek, naslov stalnega pre-
bivališča in naslov opravljanja dejavnosti ter podatke iz prvega 
odstavka tega člena, če se nanašajo na določljive posamezni-
ke. Za inšpekcijski nadzor po tem zakonu agencija omogoča 
energetski inšpekciji dostop do zbranih podatkov distributerjev 
in proizvajalcev toplote po tem zakonu.

(3) Agencija pripravi pregled dejavnosti distribucije toplote 
in analizo cen toplote na podlagi poročil distributerjev in drugih 
pridobljenih podatkov. Agencija objavi rezultate analize cen 
toplote enkrat letno do 1. julija za preteklo leto.

(4) Merilni podatki iz prvega odstavka tega člena se zara-
di zagotavljanja podatkov za učinkovito izvajanje energetskih 
storitev ter za obratovanje in zagotavljanje zanesljivosti oskrbe 
hranijo največ tri leta po poteku leta, v katerem nastanejo. Ne 
glede na določbe prejšnjega stavka se časovni agregati na ravni 
od vključno enega meseca, ki se nanašajo na uporabnika siste-
ma, hranijo največ pet let po poteku leta, v katerem nastanejo.

(5) Drugi osebni podatki uporabnikov sistema, ki izhajajo 
iz pogodbenega razmerja, se hranijo tako dolgo, kot je nujno 

za izvajanje ukrepov na zahtevo posameznika pred sklenitvijo 
pogodbe, za izvajanje pogodbe ter uveljavljanje pravic in obve-
znosti iz sklenjene pogodbe ali do poteka roka za uveljavljanje 
pravnega varstva pogodbenih strank.

IX. poglavje: INŠPEKCIJSKI NADZOR

33. člen
(inšpekcijski nadzor)

(1) Inšpektorat, pristojen za energijo (v nadaljnjem besedi-
lu: energetska inšpekcija), izvaja nadzor nad izvrševanjem do-
ločb tega zakona ter na njegovi podlagi izdanih podzakonskih 
predpisov in splošnih aktov za izvrševanje javnih pooblastil.

(2) Nadzor energetske inšpekcije pri gradnji, vzdrževanju, 
obratovanju in uporabi energetskih objektov, naprav in siste-
mov za distribucijo toplote in plina obsega zlasti:

1. nadzor nad upoštevanjem tehničnih in drugih pred-
pisov ter obveznih standardov, ki veljajo za področje strojne 
energetike;

2. nadzor tehničnih zahtev pri gradnji, obratovanju in 
uporabi objektov, postrojev, napeljav in naprav, ki so namenjeni 
za proizvodnjo, prenos, shranjevanje, distribucijo, merjenje in 
indikacijo ter porabo toplote in plina, in sicer:

– pri postrojih in napravah, ki so namenjeni za proizvodnjo 
in distribucijo toplote in plina, vključno s posegi v varnostni pas 
distribucijskega sistema;

– pri toplotnih postrojih in napravah, ki so namenjeni za 
proizvodnjo elektrike in toplote za distribucijo toplote ali nepo-
sredno porabo v tehnološke namene;

– pri opremi pod tlakom in premični tlačni opremi v upo-
rabi;

– pri postrojih in napravah, ki uporabljajo toploto, tehnične 
pline ali plin;

– pri cevovodih, namenjenih distribuciji toplote in plina, ter 
pripadajočih napravah in opremi;

– pri skladiščih toplote in plina, namenjenih oddaji v dis-
tribucijski sistem;

– pri napeljavah toplote in plina v objektih;
– pri učinkoviti rabi toplote in goriv pri napravah in po-

strojih;
– nadzor nad upoštevanjem določb sistemskih obratoval-

nih navodil distribucijskih sistemov za oskrbo s toploto oziroma 
plinom.

(3) Energetska inšpekcija opravlja tudi nadzor nad stro-
kovnostjo in usposobljenostjo delavcev, ki upravljajo energet-
ske naprave toplote in plina, v okviru zagotovitve varnosti in 
zanesljivosti obratovanja.

34. člen
(izvajanje inšpekcijskega nadzora)

Če ni s tem zakonom določeno drugače, se za izvrševa-
nje inšpekcijskega nadzora ter za inšpektorje uporabljajo do-
ločbe zakona, ki ureja inšpekcijski nadzor, in določbe zakona, 
ki ureja energetsko inšpekcijo.

X. poglavje: KAZENSKE DOLOČBE

35. člen
(prekrški)

(1) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če:

1. kot distributer oskrbuje več kot 500 gospodinjskih odje-
malcev in distribucije toplote ne opravlja kot gospodarska javna 
služba (drugi odstavek 4. člena);

2. v nasprotju s prvim odstavkom 7. člena tega zakona ne 
obvesti agencije pred začetkom in po prenehanju opravljanja 
dejavnosti distribucije toplote ali plina na določenem distribu-
cijskem sistemu;
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3. ne zagotovi meritev iz 11. člena tega zakona;
4. v roku ne izvrši predpisanega ukrepa zaradi zagotavlja-

nja zanesljive oskrbe s toploto in plinom, ki ga določi predpis iz 
tretjega odstavka 14. člena tega zakona;

5. sistemskih obratovalnih navodil nima sprejetih, potrje-
nih in objavljenih v skladu s 17. členom tega zakona;

6. na sistemu z obračunsko močjo, večjo kot 10 MW, nima 
vzpostavljenega sistema za nadzor obratovanja distribucijske-
ga sistema v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 18. člena 
tega zakona;

7. brez predhodnega obvestila in predhodnega soglasja 
distributerja izvaja gradbena dela v varnostnem pasu distribu-
cijskega sistema (drugi odstavek 18. člena);

8. energetski objekti, naprave in napeljave distributerja 
ne izpolnjujejo predpisanih tehničnih normativov in standardov 
ter drugih pogojev, s katerimi se zagotavlja tehnična varnost 
obratovanja energetskih postrojev (tretji odstavek 18. člena);

9. cene za dobavo toplote za daljinsko ogrevanje ne 
določi v skladu z metodologijo agencije iz tretjega odstavka 
19. člena tega zakona;

10. predhodno ne pridobi soglasja agencije k izhodiščni 
ceni ali k spremembi izhodiščne cene iz prvega odstavka 
22. člena tega zakona;

11. od distributerja ne pridobi soglasja za priključitev ali 
spremembo parametrov priključitve na distribucijski sistem (prvi 
odstavek 26. člena);

12. o začasnem odklopu ne obvesti odjemalca v skladu s 
tretjim odstavkom 27. člena tega zakona;

13. ne priključi v 24 urah na svoje stroške odjemalca 
energije na sistem, kadar se ugotovi, da je bil neutemeljeno 
odklopljen (drugi odstavek 29. člena);

14. agenciji ne pošlje podatkov iz prvega odstavka 
32. člena tega zakona.

(2) Z globo od 5.000 do 125.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

(4) Z globo do 1.000 do 3.000 eurov se za prekršek iz 
7. točke prvega odstavka tega člena kaznuje tudi posameznik.

36. člen
(lažji prekrški)

(1) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje za pre-
kršek pravna oseba, če:

– kot odjemalec, ki odjema toploto v delu stavbe ali v stav-
bi preko skupnega odjemnega mesta več odjemalcev ali več 
stavb, v 15 dneh od začetka odjema toplote ali po prenehanju 
odjema ne sporoči distributerjem podatkov iz prvega odstavka 
12. člena tega zakona;

– ne pripravi ali seznani odjemalcev s splošnimi pogodbe-
nimi pogoji v skladu s petim odstavkom 17. člena tega zakona;

(2) Z globo od 1.000 do 10.000 eurov se kaznuje samo-
stojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno 
opravlja dejavnost, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

(3) Z globo od 100 do 500 eurov se kaznuje odgovorna 
oseba pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podje-
tnika posameznika, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega 
člena, ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno opra-
vlja dejavnost.

(4) Z globo od 50 do 400 eurov se kaznuje posameznik, 
ki stori prekršek iz prve alineje prvega odstavka tega člena.

37. člen
(prekršek zaradi kršitev v zvezi z vodenjem  

ločenih računovodskih evidenc)
(1) Z globo od 15.000 do 250.000 eurov se za prekršek 

kaznuje pravna oseba, če:

– v nasprotju s prvim in drugim odstavkom 24. člena tega 
zakona ne vodi ločene računovodske evidence in ne razkrije 
ločenih računovodskih izkazov za dejavnost distribucije toplote, 
proizvodnje toplote in druge dejavnosti;

– v nasprotju s tretjim odstavkom 24. člena tega zakona 
ne opredeli sodil za razporejanje sredstev in obveznosti, stro-
škov in odhodkov ter prihodkov;

– v nasprotju s četrtim odstavkom 24. člena tega zakona 
v pojasnilih ne prikaže vseh poslov s povezanimi podjetij posa-
mičnih vrednosti nad 20.000 eurov;

– v nasprotju s petim odstavkom 24. člena ne razkrije v 
celoti sodil iz tretjega odstavka 24. člena tega zakona, ki jih 
letno revidira revizor.

(2) Z globo od 15.000 do 150.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 2.000 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika po-
sameznika ali odgovorna oseba posameznika, ki samostojno 
opravlja dejavnost.

38. člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-
reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.

XI. poglavje: PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

39. člen
(inšpekcijski in upravni postopki v teku)

Inšpekcijski in upravni postopki v zadevah s področja 
tega zakona, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se 
dokončajo po tem zakonu.

40. člen
(nadaljevanje izvajanja dejavnosti distribucije toplote  

in dejavnosti distribucije plina)
(1) Pravna ali fizična oseba, ki na dan uveljavitve tega 

zakona izvaja dejavnost distribucije toplote ali dejavnost dis-
tribucije plina, nadaljuje izvajanje te dejavnosti v skladu s tem 
zakonom na podlagi aktov in pogodb, na podlagi katerih izvaja 
to dejavnost ob uveljavitvi tega zakona.

(2) Akti in pogodbe iz prejšnjega odstavka veljajo kot akti 
in pogodbe iz 5. in 6. člena tega zakona.

41. člen
(podaljšanje veljavnosti splošnim aktom agencije)

(1) Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil 
za distribucijski sistem drugih energetskih plinov (Uradni list 
RS, št. 44/16) še naprej velja kot splošni akt, izdan na podlagi 
drugega odstavka 17. člena tega zakona.

(2) Akt o obvezni vsebini sistemskih obratovalnih navodil 
za distribucijski sistem toplote (Uradni list RS, št. 47/15 in 
9/16) še naprej velja kot splošni akt, izdan na podlagi drugega 
odstavka 17. člena tega zakona.

(3) Akt o metodologiji za oblikovanje cene toplote za da-
ljinsko ogrevanje (Uradni list RS, št. 2/17) še naprej velja kot 
splošni akt, izdan na podlagi tretjega odstavka 19. člena tega 
zakona do izdaje novega akta, ki ga agencija sprejme v devetih 
mesecih od uveljavitve tega zakona.

42. člen
(podaljšanje veljavnosti splošnih aktov distributerjev)
Splošni akti za izvrševanje javnih pooblastil, ki so jih izdali 

distributerji na podlagi prvega odstavka 297. člena Energet-
skega zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno 
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besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 
– ZOEE in 204/21 – ZOP), veljajo še naprej kot splošni akti, 
izdani na podlagi prvega odstavka 17. člena tega zakona.

43. člen
(uporaba Energetskega zakona za področje  

urejanja tega zakona)
Določbe prvega dela (Splošne določbe), šestega dela 

(Agencija za energijo), osmega dela (Energetska infrastruk-
tura) in devetega dela (Druge skupne določbe) Energetskega 
zakona (Uradni list RS, št. 60/19 – uradno prečiščeno besedilo, 
65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 
204/21 – ZOP) se uporabljajo za področje urejanja tega zako-
na, razen če ta zakon določenega vprašanja ne ureja drugače.

44. člen
(prenehanje veljavnosti nekaterih določb EZ-1)

V Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – ura-
dno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – 
ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 204/21 – ZOP) prenehajo veljati:

– četrti del: TOPLOTA IN DRUGI ENERGETSKI PLINI 
IZ ZAKLJUČENIH DISTRIBUCIJSKIH SISTEMOV, I. poglav-
je: SPLOŠNE DOLOČBE ter 282. do 287. člen, II. poglavje: 
VARSTVO ODJEMALCEV ter 288. do 290. člen, III. poglav-
je: MERJENJE PORABE ter 291. in 292. člen, IV. poglavje: 
OBVEZNOSTI DISTRIBUTERJEV V JAVNEM INTERESU ter 
293. do 296. člen, V. poglavje: DRUGE OBVEZNOSTI DISTRI-
BUTERJEV ter 297. in 298. člen, VI. poglavje: REGULACIJA 
CENE OSKRBE S TOPLOTO ZA DALJINSKO OGREVANJE 
ter 299. do 305. člen, VII. poglavje: PRIKLJUČITEV NA SIS-
TEM ter 306. do 309. člen, VIII. poglavje: POSEBNE DOLOČ-
BE ter 310. in 311. člen;

– 492. člen.

45. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 320-01/21-22/12
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2389-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

875. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika 
Slovenija uvede ali izvaja skladno s pravnimi 
akti in odločitvami, sprejetimi v okviru 
mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o omejevalnih ukrepih,  
ki jih Republika Slovenija uvede ali izvaja 

skladno s pravnimi akti in odločitvami, 
sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij 

(ZOUPAMO-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zako-
na o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija uvede 

ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi v 
okviru mednarodnih organizacij (ZOUPAMO-A), ki ga je sprejel 
Državni zbor Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-77
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O OMEJEVALNIH UKREPIH, KI JIH REPUBLIKA 
SLOVENIJA UVEDE ALI IZVAJA SKLADNO  

S PRAVNIMI AKTI IN ODLOČITVAMI, 
SPREJETIMI V OKVIRU MEDNARODNIH 

ORGANIZACIJ (ZOUPAMO-A)

1. člen
V Zakonu o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija 

uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odločitvami, sprejetimi 
v okviru mednarodnih organizacij (Uradni list RS, št. 127/06) se v 
3. členu dodata nova četrti in peti odstavek, ki se glasita:

»(4) Kadar Varnostni svet OZN (v nadaljnjem besedilu: 
VSZN) ali njegov odbor, ustanovljen na podlagi resolucij VSZN, 
doda nove osebe na seznam oseb, zoper katere v skladu z ured-
bami EU velja zamrznitev sredstev in gospodarskih virov, se ured-
be EU ter ustrezni predpisi, sprejeti za njihovo izvajanje na podlagi 
tega zakona, v skladu z resolucijami VSZN v zvezi s temi osebami 
uporabljajo z dnem objave dopolnitve seznama s temi osebami 
na spletni strani VSZN do uveljavitve ustrezne dopolnitve prilog k 
uredbam EU. Naslov spletne strani VSZN iz prejšnjega stavka na 
svoji spletni strani objavi ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve.

(5) Organi javne uprave in druge osebe javnega prava 
ter nosilci javnih pooblastil v skladu z zakonodajo na svojem 
področju zagotovijo izvedbo prepovedi in omejitev na podlagi 
seznamov oseb, zoper katere se uporabljajo omejevalni ukrepi 
(v nadaljnjem besedilu: sankcijski seznami). Subjekti iz prej-
šnjega stavka so dolžni spremljati sankcijske sezname, zlasti 
prek elektronskega obveščanja, ki ga zagotavljata VSZN in EU. 
Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje članom skupine 
ustrezne podatke o možnostih za elektronsko obveščanje o 
sankcijskih seznamih, ki jih člani pošljejo subjektom iz prvega 
stavka tega odstavka v okviru svojega področja pristojnosti. Sku-
pina po potrebi sprejme smernice za izvajanje tega odstavka.«.

2. člen
Besedilo 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Za postopek odločanja o vlogah oseb, ki se vložijo na 

podlagi predpisov, izdanih na podlagi tega zakona, se upora-
bljajo določbe zakona, ki ureja splošni upravni postopek. Take 
določbe se uporabljajo tudi za vloge, ki se vložijo na podlagi 
neposredno veljavnih predpisov EU, razen če ti ne določajo 
drugače.

(2) O vlogah iz prejšnjega odstavka odločajo ministrstvo 
ali ministrstva, pristojna za področje, na katero se nanašajo 
omejevalni ukrepi, v zvezi s katerimi so bile vloge vložene. Ne 
glede na navedeno pa o takih vlogah odloča:

– ministrstvo, pristojno za finance, če se vloga nanaša na 
finančne omejevalne ukrepe;

– ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, če se vloga 
nanaša na ukrepe za omejevanje trgovine;

– ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, če se vloga 
nanaša na ukrepe omejevanja potovanj ali razvojno sodelova-
nje in humanitarno pomoč;

– ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, če se vloga 
nanaša na civilno orožje ali opremo, ki bi se lahko uporabila za 
notranjo represijo;
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– ministrstvo, pristojno za obrambo, če se vloga nanaša 
na vojaško orožje in opremo ter druge obrambne proizvode;

– urad, pristojen za informacijsko varnost, če se vloga na-
naša na incidente informacijske varnosti in kibernetske napade.
Vlada na podlagi 3. člena tega zakona po potrebi na predlog 
pristojnega organa iz posamezne alineje tega odstavka in po 
predhodnem mnenju skupine sprejme podrobnejša pravila za 
odločanje o vlogah.

(3) Ministrstvo iz druge alineje prejšnjega odstavka odloča 
na podlagi strokovnega mnenja organa, vsebinsko pristojnega 
za konkretno blago, tehnologijo in povezano tehnično pomoč, ki 
mu ga ta predloži v treh delovnih dneh od prejetja zahteve, si-
cer ministrstvo šteje, da ta organ glede trgovine s tem blagom, 
tehnologijo ali tehnično pomočjo nima zadržkov.

(4) Za namene izvajanja drugega odstavka tega člena:
– so finančni omejevalni ukrepi tisti ukrepi, ki se nanašajo 

na zamrznitev sredstev in gospodarskih virov ali dajanje na 
voljo sredstev in gospodarskih virov, ter finančne storitve, kakor 
je opredeljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih;

– so ukrepi za omejevanje trgovine tisti ukrepi, ki se na-
našajo na izvoz, uvoz, transfer, prenos blaga ali tehnologije in 
s tem povezane ukrepe, kot je tehnična pomoč, kakor je opre-
deljeno v predpisih EU o omejevalnih ukrepih, razen orožja;

– so ukrepi omejevanja potovanj tisti ukrepi, ki se nana-
šajo na vizumsko poslovanje, kakor je opredeljeno v zakonu, 
ki ureja tujce;

– razvojno sodelovanje in humanitarna pomoč pomenita 
tisto, kar ureja zakon, ki ureja mednarodno razvojno sodelova-
nje in humanitarno pomoč;

– civilno orožje pomeni orožje, kakor je opredeljeno v 
zakonu, ki ureja orožje; oprema, ki bi se lahko uporabila za 
notranjo represijo, pa pomeni opremo, kakor je opredeljena v 
predpisih EU;

– vojaško orožje in oprema ter drugi obrambni proizvodi 
pomenijo orožje in opremo ter druge obrambne proizvode, 
kakor so opredeljeni v Skupnem seznamu vojaškega blaga EU 
in predpisih, ki urejajo področje obrambe;

– so incidenti informacijske varnosti in kibernetski napadi 
tisti, ki so opredeljeni v predpisih EU o omejevalnih ukrepih.

(5) Ministrstvo ali ministrstva ali urad, ki odločajo o vlogi 
iz prvega odstavka tega člena, lahko pred odločitvijo o vlogi za 
mnenje zaprosijo skupino. Če je v skupini udeležen tudi pred-
stavnik ministrstva ali urada, ki odloča o posamični zadevi, o 
kateri mora skupina dati mnenje, ta predstavnik glede te zade-
ve ne more sodelovati pri odločanju skupine o njenem mnenju.

(6) Ne glede na drugi odstavek tega člena so za odločanje 
o vlogi iz prvega odstavka tega člena, če je ta vložena na pod-
lagi pravnega akta EU, pristojna ministrstvo ali ministrstva ali 
urad, pristojna za področje, na katero se nanašajo omejevalni 
ukrepi, če je med njimi vsaj eden od organov, ki je naveden v 
pravnem aktu EU.

(7) Ne glede na prvi odstavek tega člena in določbe za-
kona, ki ureja upravni spor, se za postopek odločanja o vlogah 
iz prvega odstavka tega člena ali tožbah v upravnem sporu v 
zvezi s temi vlogami uporabljajo naslednje določbe:

– skupina mora mnenje iz petega odstavka tega člena 
dati najpozneje v 5 dneh od prejema zaprosila pristojnega 
ministrstva ali urada;

– rok za izdajo odločbe in sodbe je 30 dni od prejema 
popolne vloge oziroma tožbe;

– pritožba zoper odločbo in sodbo ni dovoljena;
– rok za vložitev tožbe v upravnem sporu in za odgovor 

na tako tožbo je 15 dni;
– o tožbi v upravnem sporu odloča na prvi stopnji Vrhovno 

sodišče Republike Slovenije;
– izredna pravna sredstva zoper odločbo in sodbo ter 

vrnitev v prejšnje stanje niso dovoljeni.«.

3. člen
Besedilo 10. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nadzor nad subjekti, ki izvajajo določbe tega zakona 

in predpisov, izdanih na njegovi podlagi (v nadaljnjem bese-

dilu: nadzorovani subjekti), opravljajo organi javne uprave in 
druge osebe javnega prava ter nosilci javnih pooblastil, ki so 
v skladu s predpisi pristojni za nadzor na področju, na katero 
se nanašajo omejevalni ukrepi (v nadaljnjem besedilu: nad-
zorni organi), razen če neposredno veljavni pravni akti EU ne 
določajo drugega nadzornega organa. V predpisih, izdanih na 
podlagi tega zakona, se lahko podrobneje določijo nadzorni 
organi in po potrebi tudi njihove pristojnosti. Ne glede na na-
vedeno so za nadzor iz prejšnjega stavka pristojni naslednji 
organi javne uprave in druge osebe javnega prava ter nosilci 
javnih pooblastil:

– Banka Slovenije, Agencija za trg vrednostnih papirjev 
in Agencija za zavarovalni nadzor za nadzor nad izvajanjem 
omejevalnih ukrepov iz prve alineje četrtega odstavka 8. člena 
tega zakona;

– Finančna uprava Republike Slovenije za nadzor nad 
vnosom, iznosom, tranzitom in prenosom blaga v skladu s 
carinskimi predpisi ter predpisi, s katerimi so določeni omeje-
valni ukrepi;

– policija za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov 
omejevanja potovanj iz tretje alineje četrtega odstavka 8. člena 
tega zakona;

– Inšpektorat Republike Slovenije za notranje zadeve 
za nadzor nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz pete alineje 
četrtega odstavka 8. člena tega zakona;

– Inšpektorat Republike Slovenije za obrambo za nadzor 
nad izvajanjem omejevalnih ukrepov iz šeste alineje četrtega 
odstavka 8. člena tega zakona.

(2) Če na podlagi prejšnjega odstavka ni mogoče določiti 
nadzornega organa, izvaja nadzor v okviru postopkov zaradi 
prekrška v skladu s tem zakonom policija.

(3) Nadzorovani subjekti v skladu s tem členom morajo 
v skladu z zahtevami pristojnih organov vzpostaviti učinkovite 
politike, postopke in kontrole, ki omogočajo ravnanje v skladu 
z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje kršitev ome-
jevalnih ukrepov.

(4) Pristojni organi iz 8. člena tega zakona zagotovijo 
nadzornim organom strokovno tehnično pomoč pri prepoznavi 
in identifikaciji blaga, tehnologije in tehnične pomoči, ki so na 
sankcijskih seznamih. Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, 
zagotovi tehnično pomoč na podlagi strokovnega mnenja or-
gana iz tretjega odstavka 8. člena tega zakona.

(5) Nadzorni organi o opravljenih nadzorih, ugotovljenih 
kršitvah, izdanih odločbah in drugih ukrepih nadzora ter drugih 
pomembnih ugotovitvah s področja omejevalnih ukrepov obve-
ščajo ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, ki je pristojno 
za obveščanje institucij EU. Finančne ali kreditne institucije, ki 
v skladu z uredbami EU knjižijo prilive na zamrznjene račune 
fizičnih ali pravnih oseb, skupin, podjetij ali subjektov, o tem 
nemudoma obvestijo pristojni nadzorni organ iz prve alineje 
prvega odstavka tega člena.«.

4. člen
Za 10. členom se dodajo novi 10.a, 10.b in 10.c člen, ki 

se glasijo:

»10.a člen
(prekrški)

(1) Z globo od 200 do 250.000 eurov se kaznuje za prekr-
šek pravna oseba, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja 
gospodarske družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko 
družbo, pa z globo od 400 do 500.000 eurov:

1. če v nasprotju z omejitvami, ki se v skladu s pravno ure-
ditvijo mednarodnih organizacij v Republiki Sloveniji uporabljajo 
neposredno ali so določene v predpisih na podlagi 3. člena tega 
zakona, neposredno ali posredno ponudi, kupi, proda, dobavi, 
nakaže, prenese, prevaža, menja, dostavi, naroči, uvozi, izvozi, 
vnese v državo ali iznese iz nje blago, tehnologijo, sredstva ali 
premoženje ali pri tem posreduje ali da na razpolago oziroma 
omogoči dostop do takega blaga, tehnologije, sredstev ali 
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premoženja ali do koristi od njih ali tega ne onemogoči ali kdor 
tako blago, tehnologijo, sredstva ali premoženje protipravno 
pridobi, z njim razpolaga oziroma ga hrani ali kdor v nasprotju 
z omenjenimi omejitvami odobri, pridobi, oziroma zagotavlja 
storitve ali če sodeluje v dejavnostih, katerih namen ali posledi-
ca je zaobiti te omejitve ali spodbuditi nedovoljene transakcije,

2. če v zvezi s pravnimi posli ali transakcijami, na katere 
so vplivale omejitve iz prejšnje točke, v nasprotju s temi omeji-
tvami ugodi zahtevku, ga izpolni ali stori kar koli za to, da bi se 
mu ugodilo ali bi se izpolnil,

3. če v nasprotju z omejitvami iz 1. točke tega odstavka 
pristojnim organom ne glede na veljavna pravila glede poroča-
nja, zaupnosti in poslovne skrivnosti ne pošlje vseh podatkov, 
ki bi pripomogli k izvajanju teh predpisov, ali ne sodeluje s 
pristojnimi organi pri vsakem preverjanju takih podatkov,

4. če v skladu z zahtevami pristojnih organov ne vzpostavi 
učinkovite politike, postopkov ali kontrol, ki omogočajo ravna-
nje v skladu z omejevalnimi ukrepi ter pravočasno odkrivanje 
kršitev omejevalnih ukrepov (tretji odstavek 10. člena tega 
zakona).

(2) Z globo od 200 do 150.000 eurov se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz prve-
ga odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe, če pa se pravna oseba po zakonu, ki ureja gospodarske 
družbe, šteje za srednjo ali veliko gospodarsko družbo, pa se 
odgovorna oseba pravne osebe za prekršek iz prvega odstavka 
tega člena kaznuje z globo od 80 do 10.000 eurov.

(4) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika ali odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost.

(5) Z globo od 40 do 10.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba v 
državnem organu ali v samoupravni lokalni skupnosti.

(6) Z globo od 40 do 5.000 eurov se za prekrške iz prvega 
odstavka tega člena kaznuje posameznik.

10.b člen
(obvezen odvzem predmetov)

Za prekršek iz 1. točke prvega odstavka 10.a člena tega 
zakona se izreče tudi stranska sankcija odvzema predmetov, 
ki so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali 
s prekrškom. Stranska sankcija se izreče tudi, če predmeti, ki 
so bili uporabljeni ali namenjeni za prekršek, ali pa so nastali s 
prekrškom, niso storilčeva last.

10.c člen
(višina globe v hitrem prekrškovnem postopku)

Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku o 
prekršku izreči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje pred-
pisane globe, določene s tem zakonom.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

5. člen
(rok za pošiljanje podatkov)

Ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve, pošlje članom 
skupine iz 7. člena zakona ustrezne podatke o možnostih za 
elektronsko obveščanje o sankcijskih seznamih iz drugega 
stavka novega petega odstavka 3. člena zakona v enem me-
secu od uveljavitve tega zakona.

6. člen
(prenehanje veljavnosti in uporabe)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 
naslednji predpisi:

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični ljudski 
republiki Koreji (Uradni list RS, št. 58/19),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju 
uredbe Sveta (EU) št. 267/2012 (Uradni list RS, št. 74/16),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Demokratični repu-
bliki Kongo in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi 
ukrepi (Uradni list RS, št. 56/15),

– Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v 
Južnem Sudanu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omeje-
valnimi ukrepi (Uradni list RS, št. 37/15),

– Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Su-
danu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi 
(Uradni list RS, št. 37/15),

– Uredba o omejevalnih ukrepih glede na razmere v Je-
mnu in izvajanju uredb (EU) v zvezi s temi omejevalnimi ukrepi 
(Uradni list RS, št. 37/15),

– Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 208/2014 z 
dne 5. marca 2014 o omejevalnih ukrepih proti določenim ose-
bam, subjektom in organom zaradi razmer v Ukrajini (Uradni 
list RS, št. 35/14),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Belorusiji in izvaja-
nju Uredbe Sveta (ES) št. 765/2006 (Uradni list RS, št. 48/13),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Siriji in izvajanju 
Uredbe Sveta (EU) št. 36/2012 (Uradni list RS, št. 21/13),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji 
Bissau in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 377/2012 (Uradni 
list RS, št. 20/13),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim posa-
meznikom, skupinam, podjetjem in subjektom zaradi razmer 
v Afganistanu in izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 753/2011 
(Uradni list RS, št. 20/13),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti nekaterim ose-
bam in subjektom, povezanim z organizacijama ISIL (Daiš) in 
Al-Kaida, ter izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 881/2002 (Uradni 
list RS, št. 20/13 in 75/17),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Iranu in izvajanju 
uredbe Sveta (EU) št. 359/2011 (Uradni list RS, št. 53/12),

– Uredba o izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 270/2011 z 
dne 21. marca 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere 
osebe in subjekte glede na razmere v Egiptu (Uradni list RS, 
št. 37/11),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji in izvajanju 
uredbe Sveta (EU) št. 204/2011 (Uradni list RS, št. 37/11 in 
53/12),

– Uredba o izvajanju Uredbe Sveta (EU) št. 101/2011 z 
dne 4. februarja 2011 o omejevalnih ukrepih zoper nekatere 
osebe, subjekte in organe glede na razmere v Tuniziji (Uradni 
list RS, št. 27/11),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Republiki Gvineji in 
izvajanju uredbe Sveta (EU) št. 1284/2009 z dne 22. decembra 
2009 o uvedbi nekaterih posebnih omejevalnih ukrepov v zvezi 
z Republiko Gvinejo (Uradni list RS, št. 102/10),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Somaliji ter izva-
janju uredbe Sveta (ES) št. 147/2003 in uredbe Sveta (EU) 
št. 356/2010 (Uradni list RS, št. 97/10),

– Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov haitijskih 
oblasti v zvezi s pogodbami in posli, na izvajanje katerih vpliva-
jo ukrepi, sprejeti z resolucijami Varnostnega sveta Združenih 
narodov 917 (1994), 841 (1993), 873 (1993) in 875 (1993) ali v 
skladu z njimi (Uradni list RS, št. 80/06 in 127/06 – ZOUPAMO),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti vodstvu pridne-
strske regije Republike Moldove (Uradni list RS, št. 80/06 in 
127/06 – ZOUPAMO),

– Uredba o prepovedi izpolnjevanja zahtevkov s pogod-
bami in transakcijami, na izvajanje katerih vplivajo Resolucija 
Varnostnega sveta Združenih narodov 757 (1992) in sorodne 
resolucije (Uradni list RS, št. 118/05 in 127/06 – ZOUPAMO),

– Uredba o ohranitvi posebnih omejevalnih ukrepov proti 
Slobodanu Miloševiću in z njim povezanim osebam (Uradni list 
RS, št. 112/05 in 127/06 – ZOUPAMO),

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Libiji (Uradni list RS, 
št. 108/05 in 127/06 – ZOUPAMO),
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– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Zimbabveju (Uradni 
list RS, št. 108/05 in 127/06 – ZOUPAMO),

– Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih za nekatere 
osebe in subjekte zaradi boja proti terorizmu (Uradni list RS, 
št. 67/05 in 127/06 – ZOUPAMO),

– Uredba o dopolnitvah uredbe o omejevanju in nadzoru 
uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 8/04),

– Uredba o spremembi uredbe o omejevanju in nadzoru 
uvoza in izvoza surovih diamantov (Uradni list RS, št. 114/03),

– Uredba o ukrepih proti Iraku (Uradni list RS, št. 79/01, 
11/03, 58/03, 8/04 in 127/06 – ZOUPAMO).

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo upora-
bljati naslednji predpisi:

– Uredba o izvajanju resolucije Varnostnega sveta OZN, 
št. 1160/1998 (Uradni list RS, št. 35/98 in 35/01 – ZOU),

– Zakon o uvedbi sankcij proti Zvezni republiki Jugoslaviji 
(ZUSZRJ) (Uradni list RS, št. 50/99 in 35/01 – ZOU),

– Uredba o preklicu sankcij proti Zvezni republiki Jugosla-
viji (Uradni list RS, št. 99/00 in 35/01 – ZOU)

– Uredba o omejevalnih ukrepih za boj proti terorizmu 
in izvajanju Uredbe Sveta (ES) št. 2580/2001 (Uradni list RS, 
št. 22/13), razen 2. člena,

– Uredba o posebnih omejevalnih ukrepih proti določenim 
osebam, osumljenim vpletenosti v umor nekdanjega predsedni-
ka libanonske vlade Rafika Haririja (Uradni list RS, št. 45/06 in 
127/06 – ZOUPAMO), razen 7. člena,

– Uredba o omejevalnih ukrepih proti Mjanmaru (Burmi) 
(Uradni list RS, št. 108/05, 127/06 – ZOUPAMO in 94/07), 
razen 9. člena,

– Uredba o izvajanju sistema potrjevanja procesa Kimber-
ley v mednarodni trgovini s surovimi diamanti (Uradni list RS, 
št. 87/04 in 127/06 – ZOUPAMO), razen 3. člena.

7. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 212-05/21-7/13
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2285-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

876. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (ZKme-1G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  
in dopolnitvah Zakona o kmetijstvu  

(ZKme-1G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (ZKme-1G), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-66
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH  
ZAKONA O KMETIJSTVU (ZKme-1G)

1. člen
V Zakonu o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 

90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. 
US in 123/21) se v 1. členu drugi odstavek spremeni tako, da 
se glasi:

»(2) Ta zakon ureja izvajanje:
1. Uredbe Sveta (EGS) št. 2219/89 z dne 18. julija 1989 

o posebnih pogojih za izvoz živil in krme po jedrski nesreči ali 
kakršnikoli drugi radiološki nevarnosti (UL L št. 211 z dne 22. 7. 
1989, str. 4);

2. Uredbe Sveta (EGS) št. 315/93 z dne 8. februarja 
1993 o določitvi postopkov Skupnosti za kontaminate v hrani 
(UL L št. 37 z dne 13. 2. 1993, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (ES) št. 596/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 18. junija 2009 o prilagoditvi nekaterih aktov, za katere 
se uporablja postopek iz člena 251 Pogodbe, Sklepu Sveta 
1999/468/ES glede regulativnega postopka s pregledom – 
Prilagoditev regulativnemu postopku s pregledom – Četrti del 
(UL L št. 188 z dne 18. 7. 2009, str. 14);

3. Uredbe (ES) št. 1760/2000 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. julija 2000 o uvedbi sistema za identifika-
cijo in registracijo govedi ter o označevanju govejega mesa 
in proizvodov iz govejega mesa in razveljavitvi Uredbe Sveta 
(ES) št. 820/97 (UL L št. 204 z dne 11. 8. 2000, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2019/2035 
z dne 28. junija 2019 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2016/429 Evrop-
skega parlamenta in Sveta glede pravil za obrate, ki gojijo 
kopenske živali, in valilnice ter za sledljivost nekaterih gojenih 
kopenskih živali in valilnih jajc (UL L št. 314 z dne 5. 12. 2019, 
str. 115);

4. Uredbe (ES) št. 178/2002 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 28. januarja 2002 o določitvi splošnih načel in 
zahtevah živilske zakonodaje, ustanovitvi Evropske agencije 
za varnost hrane in postopkih, ki zadevajo varnost hrane (UL L 
št. 31 z dne 1. 2. 2002, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(EU) št. 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tvega-
nja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) 
št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) 
št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 
št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1);

5. Uredbe (ES) št. 1829/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2003 o gensko spremenjenih živilih 
in krmi (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, str. 1), zadnjič spreme-
njene z Uredbo (EU) št. 2019/1381 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in trajnosti ocenjeva-
nja tveganja v prehranski verigi v EU ter o spremembah uredb 
(ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) 
št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L 
št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 11);

6. Uredbe (ES) št. 1830/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 22. septembra 2003 o sledljivosti in označevanju 
gensko spremenjenih organizmov ter sledljivosti živil in krme, 
proizvedenih iz gensko spremenjenih organizmov, ter o spre-
membi Direktive 2001/18/ES (UL L št. 268 z dne 18. 10. 2003, 
str. 24), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2019/1243 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o prila-
goditvi več zakonodajnih aktov, v katerih je določena uporaba 
regulativnega postopka s pregledom, členoma 290 in 291 
Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 198 z dne 25. 7. 
2019, str. 241);

7. Uredbe (ES) št. 2065/2003 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 10. novembra 2003 o aromah dima, ki se upora-
bljajo ali so namenjene uporabi v ali na živilih (UL L št. 309 z 
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dne 26. 11. 2003, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
št. 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 
2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehran-
ski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) 
št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) 
št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 
2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 
2019, str. 1);

8. Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 852/2004 z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z 
dne 30. 4. 2004, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k 
Uredbi Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o 
higieni živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih aler-
genov, prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane (UL L 
št. 74 z dne 4. 3. 2021, str. 3), (v nadaljnjem besedilu: Uredba 
852/2004/ES);

9. Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta (ES) 
št. 396/2005 z dne 23. februarja 2005 o mejnih vrednostih 
ostankov pesticidov v ali na hrani in krmi rastlinskega in ži-
valskega izvora ter o spremembi Direktive Sveta 91/414/EGS 
(UL L št. 70 z dne 16. 3. 2005, str. 1), zadnjič spremenjene z 
Uredbo Komisije (EU) št. 2021/2202 z dne 9. decembra 2021 
o spremembi prilog II, III in IV k Uredbi Evropskega parlamenta 
in Sveta (ES) št. 396/2005 glede mejnih vrednosti ostankov za 
acekvinocil, Bacillus subtilis sev IAB/BS03, emamektin, fluto-
lanil in imazamoks v ali na nekaterih proizvodih (UL L št. 446 z 
dne 14. 12. 2021, str. 8);

10. Uredbe Komisije (ES) št. 1850/2006 z dne 14. decem-
bra 2006 o določitvi podrobnih pravil za certificiranje hmelja in 
hmeljnih proizvodov (UL L št. 355 z dne 15. 12. 2016, str. 72), 
zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 519/2013 z 
dne 21. februarja 2013 o prilagoditvi nekaterih uredb ter od-
ločb in sklepov na področjih prostega pretoka blaga, prostega 
gibanja oseb, pravice do ustanavljanja in svobode opravljanja 
storitev, prava družb, politike konkurence, kmetijstva, varnosti 
hrane, veterinarske in fitosanitarne politike, ribištva, prometne 
politike, energetike, obdavčitve, statistike, socialne politike in 
zaposlovanja, okolja, carinske unije, zunanjih odnosov ter zu-
nanje, varnostne in obrambne politike zaradi pristopa Hrvaške 
(UL L št. 158 z dne 10. 6. 2013, str. 74);

11. Uredbe (ES) št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 20. decembra 2006 o prehranskih in zdravstvenih 
trditvah na živilih (UL L št. 404 z dne 30. 12. 2006, str. 9), za-
dnjič spremenjene z Uredbo Komisije (EU) št. 2019/343 z dne 
28. februarja 2019 o odstopanjih od člena 1(3) Uredbe (ES) 
št. 1924/2006 Evropskega parlamenta in Sveta o prehranskih 
in zdravstvenih trditvah na živilih glede uporabe nekaterih 
generičnih deskriptorjev (UL L št. 62 z dne 1. 3. 2019, str. 1);

12. Uredbe (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 20. decembra 2006 o dodajanju vitaminov, 
mineralov in nekaterih drugih snovi živilom (UL L št. 404 z dne 
30. 12. 2006, str. 26), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) št. 2021/468 z dne 18. marca 2021 o spremembi Priloge 
III k Uredbi (ES) št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta 
glede botaničnih vrst, ki vsebujejo hidroksiantracenske derivate 
(UL L št. 96 z dne 19. 3. 2021, str. 6);

13. Uredbe (ES) št. 1331/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o vzpostavitvi skupnega 
postopka odobritve za aditive za živila, encime za živila in 
arome za živila (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 1), za-
dnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2019/1381 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019 o preglednosti in 
trajnosti ocenjevanja tveganja v prehranski verigi v EU ter o 
spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) št. 1829/2003, 
(ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) št. 1935/2004, 
(ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 2015/2283 in 
Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 2019, str. 1);

14. Uredbe (ES) št. 1332/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o encimih za živila in spremembi 
Direktive Sveta 83/417/EGS, Uredbe Sveta (ES) št. 1493/1999, 

Direktive 2000/13/ES, Direktive Sveta 2001/112/ES in Uredbe 
(ES) št. 258/97 (UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 7), za-
dnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2015/2283 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, 
spremembi Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta 
in Sveta in razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega 
parlamenta in Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 
(UL L št. 372 z dne 11. 11. 2015, str. 1);

15. Uredbe (ES) št. 1333/2008 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 16. decembra 2008 o aditivih za živila (UL L št. 354 
z dne 31. 12. 2008, str. 16), zadnjič spremenjene z Uredbo 
Komisije (EU) 2022/63 z dne 14. januarja 2022 o spremembi 
prilog II in III k Uredbi (ES) št. 1333/2008 Evropskega parla-
menta in Sveta glede aditiva za živila titanov dioksid (E 171) 
(UL L št. 11 z dne 18. 1. 2022, str. 1);

16. Uredbe (ES) št. 1334/2008 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 16. decembra 2008 o aromah in nekaterih 
sestavinah živil z aromatičnimi lastnostmi za uporabo v in na 
živilih ter spremembi Uredbe Sveta (EGS) št. 1601/91, uredb 
(ES) št. 2232/96 in (ES) št. 110/2008 ter Direktive 2000/13/ES 
(UL L št. 354 z dne 31. 12. 2008, str. 34), zadnjič spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) št. 2021/1917 z dne 3. novembra 2021 
o spremembi Priloge I k Uredbi (ES) št. 1334/2008 Evropske-
ga parlamenta in Sveta glede vključitve 2-(4-metilfenoksi)-N- 
(1H-pirazol-3-il)-N-(tiofen-2-ilmetil)acetamida na seznam Unije 
z aromami (UL L št. 389 z dne 4. 11. 2021, str. 15);

17. Uredbe Sveta (ES) št. 1217/2009 z dne 30. novembra 
2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovodskih podatkov 
o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodarstev v Evropski 
skupnosti (UL L št. 328 z dne 15. 12. 2009, str. 27), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2017/2278 
z dne 4. septembra 2017 o spremembi Priloge I k Uredbi Sveta 
(ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje računovod-
skih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih gospodar-
stev v Evropski uniji (UL L št. 328 z dne 12. 12. 2017, str. 1);

18. Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. oktobra 2011 o zagotavljanju informacij o živilih 
potrošnikom, spremembah uredb (ES) št. 1924/2006 in (ES) 
št. 1925/2006 Evropskega parlamenta in Sveta ter razveljavitvi 
Direktive Komisije 87/250/EGS, Direktive Sveta 90/496/EGS, 
Direktive Komisije 1999/10/ES, Direktive 2000/13/ES Evrop-
skega parlamenta in Sveta, direktiv Komisije 2002/67/ES in 
2008/5/ES in Uredbe Komisije (ES) št. 608/2004 (UL L št. 304 
z dne 22. 11. 2011, str. 18), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(EU) št. 2015/2283 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi Uredbe (EU) 
št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in Sveta ter 
Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z dne 11. 12. 
2015, str. 1);

19. Uredbe (EU) št. 1151/2012 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 21. novembra 2012 o shemah kakovosti kmetijskih 
proizvodov in živil (UL L št. 343 z dne 14. 12. 2012, str. 1), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) št. 2021/2117 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi 
uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb 
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o po-
sebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije 
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);

20. Uredbe (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o 
Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem 
skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu 
za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ri-
bištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni 
razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in 
Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi 
Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 
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2013, str. 320), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2020/2221 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. decembra 2020 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1303/2013, kar zadeva dodatne 
vire in ureditev izvrševanja, da se zagotovi pomoč za spodbu-
janje odprave posledic krize v okviru pandemije COVID-19 in 
njenih socialnih posledic ter za pripravo zelenega, digitalnega 
in odpornega okrevanja družbe in gospodarstva (REACT-EU) 
(UL L št. 437 z dne 28. 12. 2020, str. 30);

21. Uredbe (EU) št. 1305/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o podpori za razvoj pode-
želja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP) in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1698/2005 (UL L 
št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 487), razveljavljene z Uredbo 
(EU) 2021/2115 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. de-
cembra 2021 o določitvi pravil o podpori za strateške načrte, ki 
jih pripravijo države članice v okviru skupne kmetijske politike 
(strateški načrti SKP) in se financirajo iz Evropskega kmetij-
skega jamstvenega sklada (EKJS) in Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o razveljavitvi uredb 
(EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 
6. 12. 2021, str. 1);

22. Uredbe (EU) št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike in razveljavitvi uredb Sve-
ta (EGS) št. 352/78, (ES) št. 165/94, (ES) št. 2799/98, (EC) No 
814/2000, (ES) št. 1290/2005 in (ES) št. 485/2008 (UL L št. 347 
z dne 20. 12. 2013, str. 549), zadnjič spremenjene z Uredbo 
(EU) 2021/2116 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 2. de-
cembra 2021 o financiranju, upravljanju in spremljanju skupne 
kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe (EU) št. 1306/2013 
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187);

23. Uredba (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o pravilih za neposredna 
plačila kmetom na podlagi shem podpore v okviru skupne kme-
tijske politike ter razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 637/2008 
in Uredbe Sveta (ES) št. 73/2009 (UL L št. 347, z dne 20. 12. 
2013, str. 608), razveljavljene z Uredbo (EU) 2021/2115 Evrop-
skega parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi 
pravil o podpori za strateške načrte, ki jih pripravijo države čla-
nice v okviru skupne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in 
se financirajo iz Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada 
(EKJS) in Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja 
(EKSRP), ter o razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) 
št. 1307/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 1);

24. Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi 
uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb 
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o poseb-
nih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije (UL L 
št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262), (v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 1308/2013/EU);

25. Uredbe Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 
24. 12. 2013, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo Komisije 
(EU) 2020/972 z dne 2. julija 2020 o spremembi Uredbe (EU) 
št. 1407/2013 v zvezi s podaljšanjem njene veljavnosti in o 
spremembi Uredbe (EU) št. 651/2014 v zvezi s podaljšanjem 
njene veljavnosti in ustreznimi prilagoditvami (UL L št. 215 z 
dne 7. 7. 2020, str. 3);

26. Uredbe Komisije (EU) št. 1408/2013 z dne 18. decem-
bra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije pri pomoči de minimis v kmetijskem sektorju 

(UL L št. 352 z dne 24. 12. 2013, str. 9), zadnjič spremenjene 
z Uredbo Komisije (EU) 2019/316 z dne 21. februarja 2019 o 
spremembi Uredbe (EU) št. 1408/2013 o uporabi členov 107 in 
108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis 
v kmetijskem sektorju (UL L št. 51I, z dne 22. 2. 2019, str. 1);

27. Delegirane uredbe (EU) št. 639/2014 z dne 11. mar-
ca 2014 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta o vzpostavitvi pravil za neposredna plačila 
kmetom v podpornih shemah v okviru skupne kmetijske politike 
ter o spremembi Priloge X k navedeni uredbi (UL L št. 181 z 
dne 20. 6. 2014, str. 1), zadnjič spremenjene z Izvedbenim 
sklepom Komisije (EU) 2019/1389 z dne 4. septembra 2019 
o odobritvi odstopanj od Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evrop-
skega parlamenta in Sveta ter Delegirane uredbe Komisije 
(EU) št. 639/2014 glede izvajanja nekaterih pogojev pri plačilu 
za zeleno komponento za leto vloge 2019 v Belgiji, Španiji, 
Franciji, Litvi, na Poljskem in Portugalskem (UL L št. 230 z dne 
6. 9. 2019, str. 3);

28. Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 641/2014 z dne 
16. junija 2014 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta o pravilih za 
neposredna plačila kmetom na podlagi shem podpore v okvi-
ru skupne kmetijske politike (UL L št. 181 z dne 20. 6. 2014, 
str. 74), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije 
(EU) št. 2018/557 z dne 9. aprila 2018 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) št. 641/2014 glede obvestila o povečanju zgornje 
meje za shemo enotnega plačila na površino iz člena 36(4) 
Uredbe (EU) št. 1307/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 93 z dne 11. 4. 2018, str. 1);

29. Uredbe Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 
2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in goz-
darskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim 
trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju 
Evropske unije (UL L št. 193 z dne 1. 7. 2014, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/2008 z 
dne 8. decembra 2020 o spremembi uredb (EU) št. 702/2014, 
(EU) št. 717/2014 in (EU) št. 1388/2014 v zvezi z obdobjem 
njihove uporabe in drugimi ustreznimi prilagoditvami (UL L 
št. 414 z dne 9. 12. 2020, str. 15);

30. Uredbe (EU) št. 1144/2014 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o ukrepih za informiranje o 
kmetijskih proizvodih in njihovo promocijo, ki se izvajajo na 
notranjem trgu in v tretjih državah, ter o razveljavitvi Uredbe 
Sveta (ES) št. 3/2008 (UL L št. 317 z dne 4. 11. 2014, str. 56);

31. Izvedbene Uredbe Komisije (EU) št. 2015/220 z dne 
3. februarja 2015 o določitvi pravil za uporabo Uredbe Sve-
ta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje ra-
čunovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 46 z dne 19. 2. 2005, 
str.1), zadnjič spremenjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 
2020/1652 z dne 4. novembra 2020 o spremembi Izvedbene 
uredbe (EU) 2015/220 o določitvi pravil za uporabo Uredbe 
Sveta (ES) št. 1217/2009 o vzpostavitvi mreže za zbiranje 
računovodskih podatkov o dohodkih in poslovanju kmetijskih 
gospodarstev v Evropski uniji (UL L št. 372 z dne 9. 11. 2020, 
str. 1);

32. Uredbe (EU) 2015/2283 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 25. novembra 2015 o novih živilih, spremembi 
Uredbe (EU) št. 1169/2011 Evropskega parlamenta in Sveta in 
razveljavitvi Uredbe (ES) št. 258/97 Evropskega parlamenta in 
Sveta ter Uredbe Komisije (ES) št. 1852/2001 (UL L št. 327 z 
dne 11. 12. 2015, str. 1), zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 
št. 2019/1381 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija 
2019 o preglednosti in trajnosti ocenjevanja tveganja v prehran-
ski verigi v EU ter o spremembah uredb (ES) št. 178/2002, (ES) 
št. 1829/2003, (ES) št. 1831/2003, (ES) št. 2065/2003, (ES) 
št. 1935/2004, (ES) št. 1331/2008, (ES) št. 1107/2009, (EU) 
2015/2283 in Direktive 2001/18/ES (UL L št. 231 z dne 6. 9. 
2019, str. 1);

33. Uredbe (EU) št. 2016/429 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o 
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spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja 
živali („Pravila o zdravju živali“) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 2020/2154 z dne 14. oktobra 2020 o dopolnitvi Uredbe (EU) 
2016/429 Evropskega parlamenta in Sveta glede zahtev v zve-
zi z zdravstvenim varstvom živali, veterinarskimi spričevali in 
uradnim obveščanjem o premikih proizvodov živalskega izvora 
iz kopenskih živali znotraj Unije (UL L št. 431 z dne 21. 12. 
2020, str. 5);

34. Uredbe (EU) št. 2017/625 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 15. marca 2017 o izvajanju uradnega nadzora in 
drugih uradnih dejavnosti, da se zagotovi uporaba zakonodaje 
o živilih in krmi, pravil o zdravju in dobrobiti živali ter zdravju 
rastlin in fitofarmacevtskih sredstvih, ter o spremembi uredb 
(ES) št. 999/2001, (ES) št. 396/2005, (ES) št. 1069/2009, (ES) 
št. 1107/2009, (EU) št. 1151/2012, (EU) št. 652/2014, (EU) 
2016/429 in (EU) 2016/2031 Evropskega parlamenta in Sveta, 
uredb Sveta (ES) št. 1/2005 in (ES) št. 1099/2009 ter direk-
tiv Sveta 98/58/ES, 1999/74/ES, 2007/43/ES, 2008/119/ES 
in 2008/120/ES ter razveljavitvi uredb (ES) št. 854/2004 in 
(ES) št. 882/2004 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
Sveta 89/608/EGS, 89/662/EGS, 90/425/EGS, 91/496/EGS, 
96/23/ES, 96/93/ES in 97/78/ES ter sklepa Sveta 92/438/EGS 
(Uredba o uradnem nadzoru), zadnjič spremenjene z Delegi-
rano uredbo Komisije (EU) 2021/2305 z dne 21. oktobra 2021 
o dopolnitvi Uredbe (EU) 2017/625 Evropskega parlamenta 
in Sveta s pravili o primerih in pogojih, v katerih oziroma pod 
katerimi so ekološki proizvodi in proizvodi iz preusmeritve iz-
vzeti iz uradnega nadzora na mejnih kontrolnih točkah, ter 
kraju uradnega nadzora ter o spremembi delegiranih uredb 
Komisije (EU) 2019/2123 in (EU) 2019/2124 (UL L 461 z dne 
27. 12. 2021, str. 5);

35. Uredbe (EU) 2018/841 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2018 o vključitvi emisij toplogrednih 
plinov in odvzemov zaradi rabe zemljišč, spremembe rabe 
zemljišč in gozdarstva v okvir podnebne in energetske politike 
do leta 2030 ter spremembi Uredbe (EU) št. 525/2013 in Sklepa 
št. 529/2013/EU (UL L št. 156 z dne 19. 6. 2018, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/268 z 
dne 28. oktobra 2020 o spremembi Priloge IV k Uredbi (EU) 
2018/841 Evropskega parlamenta in Sveta glede referenčnih 
vrednosti za gospodarjenje z gozdovi, ki jih morajo države 
članice upoštevati v obdobju 2021–2025 (UL L št. 60 z dne 
22. 2. 2021, str. 21);

36. Uredbe (EU) 2018/848 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 30. maja 2018 o ekološki pridelavi in označeva-
nju ekoloških proizvodov in razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) 
št. 834/2007 (UL L št. 150 z dne 14. 6. 2018, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) št. 2021/2306 
z dne 21. oktobra 2021 o dopolnitvi Uredbe (EU) 2018/848 
Evropskega parlamenta in Sveta s pravili o uradnem nadzoru 
pošiljk ekoloških proizvodov in proizvodov iz preusmeritve, 
namenjenih za uvoz v Unijo, ter o certifikatu o kontrolnem pre-
gledu (UL L št. 461 z dne 27. 12. 2021, str. 13);

37. Uredbe (EU) 2018/1999 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 11. decembra 2018 o upravljanju energetske unije 
in podnebnih ukrepov, spremembi uredb (ES) št. 663/2009 in 
(ES) št. 715/2009 Evropskega parlamenta in Sveta, direktiv 
94/22/ES, 98/70/ES, 2009/31/ES, 2009/73/ES, 2010/31/EU, 
2012/27/EU in 2013/30/EU Evropskega parlamenta in Sveta, 
direktiv Sveta 2009/119/ES in (EU) 2015/652 ter razveljavitvi 
Uredbe (EU) št. 525/2013 Evropskega parlamenta in Sveta 
(UL L št. 328 z dne 21. 12. 2018, str. 77), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) št. 2021/1119 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 30. junija 2021 o vzpostavitvi okvira za doseganje pod-
nebne nevtralnosti in spremembi uredb (ES) št. 401/2009 in 
(EU) 2018/1999 (evropska podnebna pravila) (UL L št. 243 z 
dne 9. 7. 2021, str. 1);

38. Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. aprila 2019 o opredelitvi, opisu, predstavitvi in 
označevanju žganih pijač, uporabi imen žganih pijač pri pred-

stavitvi in označevanju drugih živil, zaščiti geografskih označb 
žganih pijač, uporabi etanola in destilatov kmetijskega porekla 
v alkoholnih pijačah ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 110/2008 
(UL L 130 z dne 17. 5. 2019, str. 1), zadnjič spremenjene z De-
legirano uredbo Komisije (EU) 2021/1465 z dne 6. julija 2021 
o spremembi Uredbe (EU) 2019/787 Evropskega parlamenta 
in Sveta glede opredelitve sklicevanj na pravna imena žganih 
pijač ali geografske označbe žganih pijač in njihove uporabe pri 
opisu, predstavitvi in označevanju žganih pijač razen tistih, na 
katere se sklicuje (UL L 321 z dne 13. 9. 2021, str. 12);

39. Uredbe (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogoča-
nju dostopnosti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi 
uredb (ES) št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi 
Uredbe (ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, 
str. 1), zadnjič spremenjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 
št. 2021/2088 z dne 7. julija 2021 o spremembi prilog II, III in 
IV k Uredbi (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta 
zaradi dodatka materialov, pridobljenih s pirolizo in uplinjanjem, 
kot kategorije sestavnih materialov v sredstvih za gnojenje EU 
(UL L št. 427 z dne 30. 11. 2021, str. 140), (v nadaljnjem bese-
dilu: Uredba 2019/1009/EU);

40. Uredbe (EU) št. 2021/2115 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 2. decembra 2021 o določitvi pravil o podpori za 
strateške načrte, ki jih pripravijo države članice v okviru sku-
pne kmetijske politike (strateški načrti SKP) in se financirajo iz 
Evropskega kmetijskega jamstvenega sklada (EKJS) in Evrop-
skega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP), ter o 
razveljavitvi uredb (EU) št. 1305/2013 in (EU) št. 1307/2013 
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 186; v nadaljnjem besedilu: 
Uredba 2021/2115/EU);

41. Uredbe (EU) št. 2021/2116 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 2. decembra 2021 o financiranju, upravljanju in 
spremljanju skupne kmetijske politike ter razveljavitvi Uredbe 
(EU) št. 1306/2013 (UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 187; v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 2021/2116/EU).«.

2. člen
V 3. členu se 2. in 3. točka spremenita tako, da se glasita:
»2. kmetijsko gospodarstvo pomeni vse enote, ki se upo-

rabljajo za kmetijske dejavnosti in s katerimi upravlja nosilec 
ali nosilka kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: 
nosilec) ter se nahajajo na ozemlju Republike Slovenije;

3. nosilec je kmet v skladu z Uredbo 2021/2115/EU ter po-
meni pravno osebo, fizično osebo, agrarno skupnost ali pašno 
skupnost, ki opravlja kmetijsko dejavnost in je odgovorna za 
izvajanje kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu;«.

Na koncu 11. točke se pika nadomesti s podpičjem ter se 
dodata novi 12. in 13. točka, ki se glasita:

»12. letni promet dobavitelja in kupca v zvezi z Direktivo 
2019/633/EU pomeni letni promet v skladu s Prilogo Priporo-
čila Komisije 2003/361/ES z dne 6. maja 2003 o opredelitvi 
mikro, malih in srednjih podjetij (UL L št. 124 z dne 20. 5. 2003, 
str. 36), zlasti z opredelitvami samostojnega podjetja, partner-
skega podjetja in povezanega podjetja;

13. čebelar ali čebelarka (v nadaljnjem besedilu: čebelar) 
je oseba, ki je vpisana v centralni register čebelnjakov kot od-
govorna oseba za vzrejo čebel.«.

3. člen
5. člen se spremeni tako, da se glasi:

»5. člen
(pravica do uporabe zemljišč kmetijskega gospodarstva, 

nosilec, člani kmetije)
(1) Nosilec ima pravico vlagati vloge iz naslova ukrepov 

kmetijske politike in je dolžan posredovati podatke v evidence 
z delovnega področja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).

(2) Nosilec ima pravico do uporabe zemljišč kmetijskega 
gospodarstva in je odgovoren za obveznosti, ki izhajajo iz tega 
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zakona. Šteje se, da ima nosilec pravico do uporabe zemljišč, 
ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev (v nadaljnjem 
besedilu: RKG).

(3) Šteje se, da ima nosilec pravico do uporabe zemljišč iz 
prejšnjega odstavka, če je lastnik ali zakupnik zemljišč oziroma 
ima za uporabo zemljišč pridobljeno soglasje lastnika zemljišč 
ali drugo pravno podlago, iz katere izhaja pravica do uporabe 
zemljišč. Pri zemljiščih v solastnini ali skupni lastnini ima nosi-
lec pravico do uporabe zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja 
kmetijska zemljišča.

(4) Član kmetije je lahko fizična oseba, starejša od 15 let, 
ki ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji in nosilec za 
njen vpis v RKG pridobi njeno pisno soglasje. Član kmetije ima 
stalno prebivališče na istem naslovu kot nosilec ali je nosilčev 
zakonec, zunajzakonski partner ali oseba, s katero je v sorod-
stvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega drugega kolena 
ter v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu. Fizična oseba je 
lahko član kmetije le na eni kmetiji. Samostojni podjetnik posa-
meznik, ki opravlja registrirano kmetijsko dejavnost, ne more 
biti član kmetije.

(5) Osebe iz drugega in četrtega odstavka tega člena 
postanejo nosilec ali član kmetije oziroma kmetijskega gospo-
darstva z dnem vpisa v RKG.

(6) Nosilec je lahko pravna oseba ali samostojni podje-
tnik posameznik, če imata sedež v Republiki Sloveniji, fizična 
oseba, ki nima stalnega prebivališča v Republiki Sloveniji, pa 
je vpisana v Centralni register prebivalstva (v nadaljnjem be-
sedilu: CRP), agrarna skupnost ali pašna skupnost. Ne glede 
na prejšnji stavek je nosilec kmetije lahko fizična oseba, ki 
ima stalno prebivališče v Republiki Sloveniji. Poslovni subjekt 
v skladu s predpisom, ki ureja poslovni register Slovenije, ne 
more biti nosilec kmetije.

(7) Posamezna pravna oseba, fizična oseba ali samostoj-
ni podjetnik posameznik, agrarna skupnost ali pašna skupnost 
je lahko nosilec samo enega kmetijskega gospodarstva.«.

4. člen
Za 5.a členom se dodata nova 5.b in 5.c člen, ki se glasita:

»5.b člen
(prenos kmetijskega gospodarstva)

(1) Prenos kmetijskega gospodarstva je prodaja, zakup ali 
podobni pravni posel z enotami, ki se uporabljajo za kmetijsko 
dejavnost, oziroma v primeru kmetije pravni posel, s katerim se 
pridobi pravica do uporabe vseh kmetijskih zemljišč kmetije v 
lasti članov kmetije za najmanj pet let.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek ob smrti nosilca kmetij-
sko gospodarstvo preide na novega nosilca s soglasjem večine 
oseb, ki so poklicane k dedovanju. Šteje se, da ima novi nosilec 
pravico do uporabe do zemljišč v lasti prejšnjega nosilca do 
pravnomočnosti sklepa o dedovanju.

(3) Novi nosilec iz prvega in drugega odstavka tega člena 
se vpiše v RKG in z dnem vpisa v RKG postane nosilec. Vlogi 
za vpis se priloži pisna pogodba o prenosu ali druga ustrezna 
dokazila.

5.c člen
(vpliv prenosa kmetijskega gospodarstva  

na ukrepe kmetijske politike)
(1) Novi nosilec iz prvega odstavka prejšnjega člena v 

primeru prenosa kmetijskega gospodarstva po oddani vlogi za 
ukrepe kmetijske politike obvesti Agencijo Republike Slovenije 
za kmetijske trge in razvoj podeželja (v nadaljnjem besedilu: 
agencija) o prenosu kmetijskega gospodarstva po vpisu v 
RKG in vloži vlogo za plačilo pomoči, podpore ali spremembe 
obveznosti pravice do sredstev ter predloži vse dokaze, ki jih 
zahteva agencija.

(2) O vlogi odloča agencija. Če so izpolnjeni pogoji in 
namen ukrepa iz predpisov iz 10., 11.a in 12. člena tega za-
kona, agencija odloči z odločbo o pravicah, obveznostih in 
sankcijah.«.

5. člen
Za 9. členom se dodajo novi 9.a, 9.b in 9.c člen, ki se 

glasijo:

»9.a člen
(strateški načrt skupne kmetijske politike)

Predlog strateškega načrta skupne kmetijske politike (v 
nadaljnjem besedilu: SN SKP) pripravi ministrstvo. SN SKP 
potrdi vlada za namen predložitve Evropski komisiji za izvajanje 
Uredbe 2021/2115/EU.

9.b člen
(organ upravljanja, odbor za spremljanje  

in upravljavska telesa za SN SKP)
(1) Organ upravljanja za SN SKP iz 123. člena Uredbe 

2021/2115/EU je ministrstvo.
(2) Odbor za spremljanje iz 124. člena Uredbe 

2021/2115/EU je odbor za spremljanje izvajanja SN SKP, ki 
ga ustanovi vlada z odlokom, s katerim določi njegove naloge, 
sestavo in način delovanja.

(3) Pristojni organ iz 8. člena Uredbe 2021/2116/EU je 
ministrstvo.

(4) Akreditirana plačilna agencija iz 9. člena Uredbe 
2021/2116/EU je agencija.

(5) Certifikacijski organ iz 12. člena Uredbe 2021/2116/EU 
je Urad Republike Slovenije za nadzor proračuna, ki je organ v 
sestavi Ministrstva za finance.

9.c člen
(akcijski načrt za razvoj ekološkega kmetijstva  

in dela z mladimi kmeti)
(1) Akcijski načrt razvoja ekološkega kmetijstva opredelju-

je zlasti stanje na področju ekološkega kmetijstva ter potrebe, 
cilje in ukrepe za večletni razvoj ekološkega kmetijstva.

(2) Akcijski načrt za delo z mladimi kmeti opredeljuje zlasti 
stanje na področju mladih kmetov, cilje in ukrepe za hitrejšo 
generacijsko prenovo nosilcev kmetijskih gospodarstev, kako-
vostno delovno okolje in življenje na kmetiji ter informiranje in 
ozaveščanje širše javnosti.

(3) Vlada na predlog ministrstva sprejme akcijski načrt iz 
prvega in drugega odstavka tega člena.«.

6. člen
Za 11. členom se doda nov 11.a člen, ki se glasi:

»11.a člen
(izvajanje SN SKP)

Za izvajanje SN SKP vlada določi vrsto ukrepov, upra-
vičence, pogoje, merila, postopke, finančna sredstva ter kon-
trolni sistem in upravne sankcije za izvajanje posameznega 
ukrepa.«.

7. člen
Za 13. členom se doda nov 13.a člen, ki se glasi:

»13.a člen
(podnebno poročilo o stanju v kmetijstvu)

(1) Ministrstvo pripravi letno poročilo o prilagajanju na 
podnebne spremembe, blaženju podnebnih sprememb in emi-
sijah toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal 
zraka v kmetijstvu.

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka vključuje prikaz stanja 
in aktivnosti na področju prilagajanja podnebnim spremembam 
in blaženja podnebnih sprememb, s poudarkom na področju 
rabe tal, spremembe rabe tal in gozdarstva in emisij toplo-
grednih plinov in amonijaka ter drugih onesnaževal zraka v 
kmetijstvu. Prav tako vključuje prikaz stanja kmetijskih tal, rabe 
in porabe gnojil v kmetijstvu ter stanja na področju trajnostne 
rabe energije in obnovljivih virov energije v kmetijstvu in pove-
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zane vsebine. Podrobnejšo vsebino iz tega odstavka predpiše 
minister.

(3) Naloge zbiranja in obdelovanja podatkov za prikaz 
stanja in aktivnosti iz prejšnjega odstavka se izvajajo kot javno 
pooblastilo.

(4) Nosilec javnega pooblastila iz prejšnjega odstavka je 
lahko pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki 
sama ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim pod-
jetnikom posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o 
izvajanju del, izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima zaposlene strokovnjake z izkazanimi znanji in izku-
šnjami za vsebine iz prvega odstavka tega člena ter strokov-
njake z izkazanimi znanji in izkušnjami na področju rastlinske 
pridelave in živinoreje;

– ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 
prepovedi delovanja, sodne likvidacije, izbrisa iz registra in

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene s predpisi.

(5) Merila za izbor nosilca javnega pooblastila na javnem 
razpisu so izkazana znanja, reference in delovne izkušnje s po-
dročja obračunavanja in poročanja o emisijah oziroma ponorih 
ogljika na kmetijskih tleh, s področja morfologije in kakovosti 
kmetijskih tal, s področja spremljanja stanja kmetijskih tal, s 
področja obračunavanja in poročanja o emisijah toplogrednih 
plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu ter 
s področja poznavanja metodike za potrebe poročanja o po-
norih in emisijah v skladu s predpisi Unije. Podrobnejša merila 
predpiše minister. Pri izboru se upošteva na javnem razpisu 
doseženo najvišje število točk na podlagi meril.

(6) Javno pooblastilo iz tega člena podeli minister z od-
ločbo v upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojna 
razmerja med nosilcem javnega pooblastila in ministrstvom se 
uredijo s pogodbo.

(7) Podrobnejše pogoje iz četrtega odstavka tega člena, 
ki jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila, in način 
oblikovanja cene storitev iz tega člena predpiše minister.

(8) Javno pooblastilo preneha sporazumno ali če nosilec 
javnega pooblastila preneha izpolnjevati pogoje, ki so določeni 
s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali 
predpisi Unije, če krši pogodbo ali če ravna v nasprotju z nave-
denimi predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v upravnem 
postopku.

(9) Ministrstvo o poročilu iz prvega odstavka tega člena 
poroča Državnemu zboru Republike Slovenije najkasneje v 
enem mesecu po pripravi poročila.«.

8. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:

»14. člen
(ukrepi)

(1) Ukrepi kmetijske politike obsegajo ukrepe kmetijsko 
tržno cenovne politike, ukrepe razvoja podeželja in druge ukre-
pe, pomembne za uresničevanje sprejetih ciljev kmetijske po-
litike. Ukrepi za izvajanje SN SKP so vključeni v posamezne 
ukrepe kmetijske politike iz prejšnjega stavka.

(2) Ukrepi kmetijske politike morajo biti med seboj uskla-
jeni in se izvajajo po načelu enakopravnosti.«.

9. člen
Za 15. členom se doda nov 15.a člen, ki se glasi:

»15.a člen
(sistem za spremljanje površin)

Agencija v skladu s predpisi vzpostavi in upravlja sistem 
za spremljanje površin, ki omogoča redno in sistematično opa-
zovanje, sledenje in presojo dejavnosti in praks na kmetijskih 
in gozdnih zemljiščih v Republiki Sloveniji, z uporabo podatkov 
satelitov Sentinel programa Copernicus, drugih enakovrednih 
satelitskih podatkov, podatkov, pridobljenih z daljinskim zazna-
vanjem, in geografsko označenih fotografij.«.

10. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:

»17. člen
(upravičenci)

(1) Upravičenec za ukrepe kmetijske politike je:
– nosilec,
– fizična, pravna oseba in združenje pravnih oziroma 

fizičnih oseb na ozemlju Republike Slovenije, ki opravljajo 
kmetijsko, živilsko, trgovinsko ali drugo dejavnost.

(2) Zahtevek iz naslova ukrepov kmetijske politike vla-
ga nosilec, razen če je s podzakonskim predpisom določeno 
drugače.

(3) Upravičenec odgovarja za osebe, ki po njegovem na-
ročilu v zvezi z ukrepi kmetijske politike izvajajo dela in storitve, 
kot da bi jih opravil sam.

(4) Ob prenosu kmetijskega gospodarstva vse pravice, 
obveznosti in sankcije, ki se nanašajo na ukrepe kmetijske 
politike, preidejo na novega nosilca.

(5) Ne glede na prejšnji odstavek se pravice in obveznosti 
iz ukrepa dohodkovno plačilo za mlade kmete in zagonska 
podpora za mlade prevzemnike ne prenesejo.

(6) Ne glede na četrti odstavek tega člena pri ukrepih 
za okoljske, podnebne in druge upravljavske obveznosti, ki 
so večletne, v primeru prenosa kmetijskega gospodarstva, 
celotnega zemljišča oziroma dela zemljišča v obdobju trajanja 
obveznosti obveznost ali njen del, ki ustreza prenesenemu 
zemljišču, za preostanek obdobja prevzame novi nosilec, če s 
tem v zvezi izrazi voljo, sicer pa obveznost preneha veljati in se 
od prejšnjega nosilca ne zahteva vračila sredstev za obdobje, 
v katerem je obveznost veljala.

(7) Ne glede na četrti odstavek tega člena je v primeru 
obveznosti vračila sredstev sredstva zavezan vrniti nosilec, na 
katerega se odločba glasi.

(8) Upravičenci, ki so pridobili sredstva, morajo dokumen-
tacijo, ki je bila podlaga za pridobitev sredstev, hraniti še pet 
let od dneva zadnjega izplačila sredstev, razen če predpisi, ki 
urejajo ukrepe kmetijske politike, določajo drugače.«.

11. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:

»18. člen
(organ, pristojen za izvajanje ukrepov kmetijske politike)

Za izvajanje ukrepov kmetijske politike po tem zakonu je 
pristojna agencija.«.

12. člen
V 18.b členu se v prvem odstavku za besedilom »izvaja-

nja ukrepov programa razvoja podeželja« doda besedilo »ali 
SN SKP«.

V drugem odstavku se za besedilom »predpisih iz 10.« 
dodata vejica in besedilo »11.a«.

13. člen
18.c člen se spremeni tako, da se glasi:

»18.c člen
(obveščanje javnosti o dodeljenih sredstvih iz programa 

razvoja podeželja in SN SKP)
(1) Upravičenci do sredstev iz programa razvoja pode-

želja ali SN SKP, ki se financirajo iz Evropskega kmetijskega 
sklada za razvoj podeželja, razen ukrepov, vezanih na povr-
šino ali žival, so odgovorni za obveščanje javnosti o podprtih 
aktivnostih. Obveščanje javnosti se izvaja kot označevanje vira 
financiranja.

(2) Način obveščanja javnosti iz prejšnjega odstavka po-
drobneje predpiše minister.«.
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14. člen
Za 18.c členom se dodata nova 18.č in 18.d člen, ki se 

glasita:

»18.č člen
(določitev glave velike živine)

(1) Glava velike živine (v nadaljnjem besedilu: GVŽ) je 
standardna merilna enota za primerjavo med vrstami in ka-
tegorijami rejnih živali, ki se uporablja za namene izvedbe 
ukrepov kmetijske politike ter statističnega in ekonomskega 
raziskovanja v živinoreji.

(2) Koeficienti GVŽ po posameznih vrstah in kategorijah 
rejnih živali se izračunajo na podlagi povprečne telesne mase 
določene vrste in kategorije rejnih živali.

(3) Izhodišče za izračun koeficientov GVŽ je telesna masa 
žive živali, pri čemer se šteje, da je 500 kg telesne mase živali 
enako 1 GVŽ.

(4) Podrobnejše izračune koeficientov GVŽ iz drugega 
odstavka tega člena predpiše minister.

18.d člen
(višja sila in izjemne okoliščine)

(1) Za namene financiranja, upravljanja in spremljanja 
ukrepov kmetijske politike so lahko višja sila in izjemne okoli-
ščine, ki začasno ali trajno onemogočajo ali ovirajo izvajanje 
kmetijske dejavnosti na kmetijskem gospodarstvu, priznane 
zlasti v naslednjih primerih:

1. huda naravna nesreča, hud vremenski dogodek ali 
izjemna okoliščina, ki resno prizadene kmetijsko gospodarstvo;

2. uničenje poslopij in kmetijske mehanizacije ter objektov 
za živino na kmetijskem gospodarstvu zaradi nesreče;

3. izbruh epizootske bolezni in bolezni rastlin ali navzoč-
nost škodljivega organizma rastlin, ki deloma ali v celoti priza-
dene čredo živine ali kmetijske rastline upravičenca;

4. razlastitev celotnega ali velikega dela kmetijskega go-
spodarstva, če te razlastitve ni bilo mogoče pričakovati na dan 
predložitve vloge;

5. smrt upravičenca;
6. dolgotrajna nezmožnost upravičenca za delo;
7. izguba ali pogin domačih živali zaradi napada divjih 

zveri, kljub izvedbi vseh predpisanih ukrepov;
8. pogin domačih živali zaradi nesreče (požar, udar strele, 

električni udar, padci ipd.);
9. škoda na površinah, ki jo povzročijo divje živali;
10. napad bolezni oziroma škodljivcev v čebeljem panju, 

zaradi katerih je potrebno čebele v tem panju uničiti oziroma 
nadomestiti z novo čebeljo družino;

11. sprememba obsega kmetijskih zemljišč na kmetijskem 
gospodarstvu, vrste dejanske rabe ali načina kmetovanja ne-
odvisno od upravičenca.

(2) V predpisih za izvedbo ukrepov kmetijske politike se 
za primer višje sile ali izjemnih okoliščin določijo pogoji glede 
upravičenj, vračilo sredstev in uporaba upravnih sankcij.

(3) O primerih višje sile in izjemnih okoliščin se agencijo 
pisno obvesti v 15 delovnih dneh od dneva, ko je upravičenec 
to zmožen storiti, priložijo pa se tudi ustrezni dokazi.

(4) O višji sili ali izjemnih okoliščinah agencija izda od-
ločbo.«.

15. člen
V 23. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Za dodelitev sredstev pomoči po tem členu vlada 

določi:
– za katere ukrepe se izdajo informativne odločbe na 

podlagi podatkov iz uradnih evidenc ter
– podrobnejše pogoje in merila.«.

16. člen
Za naslovom »6. Prilagajanje podnebnim spremembam 

in blaženje posledic podnebnih sprememb« se doda nov 
a28.a člen, ki se glasi:

»a28.a člen
(izdelava ocen emisij toplogrednih plinov, amonijaka  

in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu)
(1) Ministrstvo za izvajanje predpisov Unije, ki urejajo 

upravljanje energetske unije in podnebnih ukrepov, ter za iz-
vajanje ukrepov kmetijske politike zbira in obdeluje podatke, 
potrebne za oceno uspešnosti teh ukrepov na področju zmanj-
šanja emisij toplogrednih plinov, amonijaka in za nekatera 
druga onesnaževala zraka v kmetijstvu.

(2) Naloge iz prejšnjega odstavka se izvajajo kot javno 
pooblastilo.

(3) Naloge nosilca javnega pooblastila iz tega člena so:
1. ocene prispevka ukrepov kmetijske politike k zmanjša-

nju neposrednih in posrednih emisij toplogrednih plinov, amo-
nijaka in drugih onesnaževal zraka iz kmetijstva, po virih in 
sektorjih;

2. izboljševanje metod za oceno ukrepov za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal 
zraka iz kmetijstva;

3. pridobivanje specifičnih podatkov za oceno emisij to-
plogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka iz 
kmetijstva;

4. interpretacija trendov emisij in priprava podatkov emisij 
toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal zraka 
iz kmetijstva za vnos v zbirko podatkov iz 161.a člena tega 
zakona;

5. izvajanje usposabljanj, prispevek k poročanju na naci-
onalni in mednarodni ravni ter informiranje javnosti na področju 
emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal 
zraka iz kmetijstva;

6. priprava poročil o opravljenih aktivnostih na področju 
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih 
onesnaževal zraka iz kmetijstva.

(4) Nosilec javnega pooblastila iz tega člena je lahko 
pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki sama 
ali skupaj z drugo pravno osebo ali samostojnim podjetnikom 
posameznikom, s katerim ima sklenjeno pogodbo o izvajanju 
del, izpolnjuje naslednje pogoje:

– ima zaposlene strokovnjake z izkazanimi znanji in izku-
šnjami za vsebine iz prvega odstavka tega člena ter strokov-
njake z izkazanimi znanji in izkušnjami rastlinske pridelave in 
živinoreje;

– ni v postopku prenehanja, prisilne poravnave, stečaja, 
prepovedi delovanja, sodne likvidacije in izbrisa iz registra ter

– ima poravnane vse davke, prispevke in druge dajatve, 
določene s predpisi.

(5) Merila za izbor nosilca javnega pooblastila iz tega čle-
na na javnem razpisu so izkazana znanja, reference in delovne 
izkušnje s področja emisij toplogrednih plinov, amonijaka in dru-
gih onesnaževal zraka iz kmetijstva, ter poznavanje metodike 
za potrebe poročanja o emisijah v skladu s predpisi Unije. Po-
drobnejša merila predpiše minister. Pri izboru se upošteva na 
javnem razpisu doseženo najvišje število točk na podlagi meril.

(6) Javno pooblastilo iz tega člena podeli minister z od-
ločbo v upravnem postopku za obdobje petih let. Medsebojna 
razmerja med nosilcem javnega pooblastila in ministrstvom se 
uredijo s pogodbo.

(7) Podrobnejše pogoje iz četrtega odstavka tega člena, ki 
jih mora izpolnjevati nosilec javnega pooblastila iz tega člena in 
način oblikovanja cene storitev iz tega člena, predpiše minister.

(8) Javno pooblastilo preneha sporazumno ali če nosilec 
javnega pooblastila preneha izpolnjevati pogoje, ki so določeni 
s tem zakonom ali predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, ali 
predpisi Unije, če krši pogodbo ali če ravna v nasprotju z nave-
denimi predpisi, kar ugotovi ministrstvo z odločbo v upravnem 
postopku.«.

17. člen
V 28.a členu se v osmem odstavku za besedo »člena« 

doda besedilo »in način oblikovanja cene«.
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18. člen
V b28.b členu se v drugem odstavku za besedo »odstav-

ka« doda besedilo »in način oblikovanja cene«.
V četrtem odstavku se besedilo »izkazana znanja in de-

lovne izkušnje s področja spremljanja stanja kmetijskih tal, 
pedologije kmetijskih tal, laboratorijskih analiz kmetijskih tal ter 
vzorčenja kmetijskih tal« nadomesti z besedilom »reference in 
delovne izkušnje s področja spremljanja stanja kmetijskih tal, 
pedologije kmetijskih tal, laboratorijskih analiz kmetijskih tal in 
vzorčenja kmetijskih tal«.

19. člen
V 30. členu se v prvem odstavku besedilo »10. in 12. čle-

na« nadomesti z besedilom »10., 11.a in 12. člena«.
V drugem odstavku se besedilo »predpiše obrazec za 

vložitev vloge« nadomesti z besedilom »določi vsebina obrazca 
za vložitev vloge«.

20. člen
V 35. členu se v tretjem odstavku za prvim stavkom 

doda nov drugi stavek, ki se glasi: »Stranka agenciji predloži 
pogodbo, sklenjeno z banko v drugi državi članici, ali potrdilo 
banke v drugi državi članici, ki dokazuje, da ima stranka pri tej 
banki odprt transakcijski račun, na katerega naj se ji nakažejo 
sredstva.«.

V četrtem odstavku se v drugem stavku za besedilom 
»transakcijskega računa« črta vejica in doda besedilo »ali ne 
predloži dokazila iz prejšnjega odstavka,«.

21. člen
36. člen se spremeni tako, da se glasi:

»36. člen
(pregledi na kraju samem)

(1) Naloge pregledov na kraju samem, ki so potrebni za 
ugotavljanje dejstev in okoliščin, pomembnih za odločitev o 
upravičenosti do zaprošenih ali dodeljenih sredstev oziroma 
o namenski rabi dodeljenih sredstev po tem zakonu, opravlja 
agencija oziroma se opravljajo kot javno pooblastilo.

(2) Za opravljanje nalog pregledov na kraju samem mora 
izbrani izvajalec izpolnjevati strokovne, prostorske, tehnične in 
organizacijske pogoje.

(3) Izbira izvajalca za izvajanje nalog iz tega člena se 
opravi na podlagi javnega razpisa.

(4) Agencija izvajalcu, izbranem na javnem natečaju, 
podeli javno pooblastilo z odločbo v upravnem postopku. V 
odločbi morajo biti navedene strokovne delavke ali strokovni 
delavci, ki izvajajo naloge iz tega člena (v nadaljnjem besedilu: 
kontrolor). Z izvajalci se sklenejo pogodbe, s katerimi se uredijo 
medsebojna razmerja.

(5) Javno pooblastilo se podeli za določen čas in preneha:
– s potekom časa, za katerega je podeljeno,
– če niso več izpolnjeni pogoji iz drugega odstavka tega 

člena ali če se naloge iz tega člena opravljajo v nasprotju s 
predpisi, kar ugotovi agencija z odločbo v upravnem postopku.

(6) Zoper odločbo iz četrtega in petega odstavka tega 
člena ni pritožbe, možen pa je upravni spor.

(7) Kontrolor se šteje za uradno osebo po zakonu, ki 
določa upravni postopek, in ima pooblastilo za opravljanje 
posameznih dejanj v upravnem postopku.

(8) Kontrolor pri pregledu na kraju samem postopa v 
skladu z določbami zakona, ki ureja upravni postopek, in o 
opravljenem pregledu sestavi zapisnik.«.

22. člen
36.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»36.a člen
(zapisnik o pregledu na kraju samem)

(1) Zapisnik o pregledu na kraju samem se sestavi v fizič-
ni ali elektronski obliki. Ne glede na določbe zakona, ki ureja 

splošni upravni postopek, zapisnik, sestavljen v elektronski 
obliki, in v zapisniku navedene morebitne izjave po opravlje-
nem pregledu na kraju samem potrdi stranka s podpisom z 
uporabo podpisne tablice, overi pa ga uradna oseba s kvalifici-
ranim elektronskim podpisom.

(2) Zapisnik o pregledu na kraju samem, ki je sestavljen 
v elektronski obliki in podpisan ter overjen v skladu s prejšnjim 
odstavkom, se stranki posreduje tako, da se pošlje na elek-
tronski naslov, ki ga stranka navede v zapisnik, če se stranka 
s tem strinja.«.

23. člen
Za 36.a členom se dodata nova 36.b in 36.c člen, ki se 

glasita:

»36.b člen
(orodje za komunikacijo s strankami)

(1) Agencija vzpostavi in upravlja informacijsko orodje 
za komunikacijo s strankami Sopotnik (v nadaljnjem besedilu: 
Sopotnik), ki omogoča elektronsko izmenjavo informacij in do-
kumentov med agencijo in strankami.

(2) Uporaba Sopotnika je obvezna za komunikacijo med 
agencijo in strankami, kadar je tako določeno v predpisih iz 
10. in 11.a člena tega zakona, pri čemer agencija v postopku 
odločanja o upravičenosti do sredstev dejansko stanje ugo-
tavlja na podlagi podatkov, pridobljenih z uporabo sistema za 
spremljanje površin iz 15.a člena tega zakona.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka se Sopotnik upora-
blja za naslednjo komunikacijo:

– seznanitev stranke z dejanskim stanjem, ki ga je agen-
cija ugotovila na podlagi podatkov, pridobljenih z uporabo sis-
tema za spremljanje površin iz 15.a člena tega zakona;

– podajo izjave stranke o ugotovljenem dejanskem stanju 
iz prejšnje alineje in predložitev dokazov. Stranka lahko predlo-
ži izjavo o ugotovljenem dejanskem stanju iz prejšnje alineje 
in dokaze v roku, ki se določi v predpisih iz 10. in 11.a člena 
tega zakona, pri čemer ta rok ne nastopi pred 1. oktobrom v 
koledarskem letu;

– vročanje obvestila iz četrtega odstavka 36.c člena tega 
zakona in podajo pripomb k temu obvestilu.

(4) Če agencija v primeru iz prve alineje prejšnjega od-
stavka na podlagi podatkov, pridobljenih z uporabo sistema 
za spremljanje površin iz 15.a člena tega zakona, ugotovi 
neskladja, stranko o tem dodatno obvesti na način, ki ga je ta 
opredelila v zbirni vlogi.

(5) Stranka za izmenjavo informacij in dokumentov prek 
Sopotnika ne potrebuje kvalificiranega elektronskega podpisa.

(6) Šteje se, da je stranka z informacijo, razen z obvesti-
lom iz četrtega odstavka 36.c člena tega zakona, seznanjena 
z dnem objave v Sopotniku.

(7) Podrobnejši način uporabe, način poteka komunikacije 
preko Sopotnika in način dodatnega obveščanja strank predpi-
še minister, pristojen za kmetijstvo.

(8) Za potrebe delovanja Sopotnika se lahko obdelujejo 
podatki, prevzeti iz zbirne vloge stranke in iz RKG, ter naslednji 
osebni podatki registriranih uporabnikov: osebno ime, kontaktni 
podatki, uporabniško ime in prvotno dodeljeno geslo, podatki 
o uporabniških pravicah posameznega uporabnika in njegov 
naslov internetnega protokola. Osebni podatki se hranijo največ 
deset let od zadnje prijave uporabnika.

36.c člen
(pregledi s spremljanjem)

(1) Vlada lahko v predpisih iz 10. in 11.a člena tega 
zakona določi, da se pri posameznem ukrepu kmetijske politi-
ke za preverjanje pogojev upravičenosti do sredstev opravijo 
pregledi s spremljanjem in podrobnejša pravila za izvedbo teh 
pregledov.

(2) Pri pregledu s spremljanjem agencija uporablja podat-
ke iz sistema za spremljanje površin iz 15.a člena tega zakona, 
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podatke, pridobljene z uporabo orodja Sopotnik, in druge po-
datke, pridobljene v ugotovitvenem postopku.

(3) Kadar na podlagi satelitskih podatkov in drugih ustre-
znih dokazov ni mogoče ugotoviti pogojev upravičenosti, se 
opravi hitri terenski ogled. O izvedbi hitrega terenskega ogleda 
se stranke predhodno ne obvešča in se izvede brez njene 
navzočnosti.

(4) Kadar vlada za posamezen ukrep kmetijske politike 
v predpisu iz 10. in 11.a člena tega zakona določi, da se za 
preverjanje pogojev upravičenosti do sredstev opravijo pregledi 
s spremljanjem, v tem predpisu določi tudi rok, do katerega 
agencija v Sopotniku vsako leto objavi obvestila o ugotovitvah 
pregleda s spremljanjem.

(5) Šteje se, da je obvestilo iz prejšnjega odstavka stranki 
vročeno s potekom osmega dne od objave v Sopotniku. Stran-
ko, pri kateri so bile pri pregledu s spremljanjem ugotovljene 
nepravilnosti, agencija o vročitvi obvestila iz prejšnjega odstav-
ka obvesti na način, ki ga je opredelila v zbirni vlogi.

(6) V primeru ugotovljenih neskladij pri pregledu s spre-
mljanjem ima stranka pravico podati pripombe na obvestilo v 
osmih dneh od vročitve obvestila. Če v osmih dneh ne poda 
pripomb na obvestilo, se šteje, da nima pripomb. Na to je stran-
ka pri vročitvi obvestila posebej opozorjena. Pripombe stranka 
poda v Sopotnik.«.

24. člen
46. člen se črta.

25. člen
V 47. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odsta-

vek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Če stranka, ki mora vrniti sredstva, poleg glavnice 

dolguje tudi obresti in stroške, se ti vračunavajo tako, da se 
najprej odplača glavnica, nato obresti in končno stroški.«.

26. člen
V 47.a členu se v četrtem odstavku zadnji stavek spreme-

ni tako, da se glasi: »Zakonske zamudne obresti se obračunajo 
od dneva zapadlosti posameznega obroka do dneva plačila, če 
predpisi Unije ne določajo drugače.«.

27. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Poseben upravni postopek za izvajanje ukrepov 

politike razvoja podeželja se uporablja za ukrepe v sektorju 
čebelarskih proizvodov iz SN SKP in ukrepe politike razvoja 
podeželja, razen za ukrepe za okoljske, podnebne in druge 
upravljavske obveznosti, ki so večletne, plačila za območja 
z omejenimi možnostmi za kmetijsko dejavnost in dobrobit 
živali.«.

V drugem odstavku se v prvi alineji besedilo »33. člena« 
nadomesti z besedilom »31. člena«.

Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 
glasi:

»(3) Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena se 
56.b člen tega zakona uporablja samo za ukrepe iz prve alineje 
tretjega odstavka 23. člena tega zakona.«.

28. člen
V 50. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Vloga, ki se vloži v elektronski obliki, se šteje za vlo-

ženo takrat, ko njen sprejem samodejno evidentira informacijski 
sistem agencije za sprejem vlog.«.

Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(4) Če sta dve ali več vlog vloženi istočasno in je vrstni 
red pomemben za dodelitev sredstev, se vrstni red prispelih 
vlog določi na podlagi objektivnega kriterija, določenega v 
predpisu iz 10., 11.a in 12. člena tega zakona.«.

29. člen
V 51. členu se v drugem odstavku druga alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– v delno odprtih javnih razpisih: na podlagi prejema 

popolnih vlog v posameznem časovnem obdobju in prejetih 
popolnih vlog v predhodnih časovnih obdobjih, ki niso bile odo-
brene zaradi pomanjkanja razpisanih sredstev, ki izpolnjujejo 
predpisane pogoje, dosežejo minimalni prag točk pri merilih za 
izbor in so razvrščene po vrstnem redu od najvišje do najnižje 
točkovane vloge, za katero so razpisana sredstva v celoti še 
na voljo. V predpisu iz 10., 11.a in 12. člena tega zakona se 
določi ravnanje s sredstvi, ki v posameznem časovnem ob-
dobju ostanejo nerazdeljena, in z vlogami, ki v posameznem 
časovnem obdobju dosežejo minimalni prag točk pri merilih za 
izbor, vendar razpisana sredstva niso več na voljo. V javnem 
razpisu se določijo časovna obdobja za prejem vlog;«.

30. člen
V 52. členu se doda nov sedmi odstavek, ki se glasi:
»(7) Vloga, pri kateri je treba postopek obravnave pre-

kiniti zaradi rešitve predhodnega vprašanja, se ne obravnava 
sočasno z ostalimi vlogami ali po vrstnem redu oddaje vlog, 
sredstva, zaprošena s to vlogo, pa se štejejo za porabljena na 
tem javnem razpisu.«.

Za dosedanjim sedmim odstavkom, ki postane osmi od-
stavek, se doda nov deveti odstavek, ki se glasi:

»(9) S predpisom iz 10., 11.a in 12. člena tega zakona se 
določijo dokazila glede meril za izbor vlog, brez katerih se vloga 
pri posameznem merilu oceni z nič točkami brez pozivanja na 
dopolnitev, in podrobnejši postopki za ocenjevanje vlog.«.

31. člen
V 53. členu se za besedilom člena, ki postane prvi odsta-

vek, doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»(2) Ne glede na določbo 56. člena tega zakona se s 

predpisom iz 10., 11.a in 12. člena tega zakona lahko določi, da 
se za posamezen ukrep stranki sredstva izplačajo na podlagi 
odločbe iz tega člena.«.

32. člen
V 54. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Obrazložen zahtevek za spremembo obveznosti iz 

prvega odstavka tega člena lahko stranka vloži dvakrat, če ima 
v odločbi o pravici do sredstev predvidenih več zahtevkov za 
izplačilo sredstev, pa največ tolikokrat, kot je v odločbi o pravici 
do sredstev predvidenih zahtevkov za izplačilo sredstev.«.

Peti odstavek se črta.

33. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:

»55. člen
(odrek pravici do sredstev)

(1) Če se stranka odreče pravici do sredstev iz odločbe 
iz 53. člena tega zakona, o tem pisno obvesti pristojni organ 
v roku, ki se določi s predpisom iz 10., 11.a in 12. člena tega 
zakona in ne sme biti krajši od 30 dni.

(2) Umik obvestila iz prejšnjega odstavka ni mogoč.
(3) Pristojni organ v primeru iz prvega odstavka tega čle-

na izda odločbo o odreku pravici do sredstev.
(4) Pristojni organ v odločbi iz prejšnjega odstavka odloči 

tudi, da je stranka izključena iz prejemanja podpore v okviru 
istega ukrepa, podukrepa ali operacije za koledarsko leto ugo-
tovitve in naslednje koledarsko leto, če to zahtevajo predpisi, 
ki urejajo skupno kmetijsko politiko.

(5) Če so bila stranki sredstva že izplačana, pristojni 
organ v odločbi iz tretjega odstavka tega člena zahteva vračilo 
izplačanih sredstev in določi rok vračila izplačanih sredstev. 
Stranki se v primeru iz prejšnjega stavka zaračunajo zakonske 
zamudne obresti, ki tečejo od dneva izplačila sredstev.«.
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34. člen
V 56. členu se v prvem odstavku pika nadomesti z vejico 

in doda besedilo »razen v primeru iz drugega odstavka 53. čle-
na tega zakona.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Če pristojni organ v primeru iz tretjega odstavka tega 

člena zavrne znesek, ki znaša do največ dva odstotka celotne 
vrednosti zahtevka ali zavrnjen znesek ne presega 250 eurov, 
lahko izda odločbo s skrajšano obrazložitvijo, ki vsebuje samo 
kratko obrazložitev strankinega zahtevka, sklicevanje na pred-
pise, na podlagi katerih je bilo o zahtevku odločeno, in pravni 
pouk. V pravnem pouku pristojni organ stranko pouči o pravici 
do vložitve ugovora zoper tako odločbo in posledicah, če ugo-
vora ne vloži, roku in organu za vložitev ugovora. Prav tako 
jo pouči, da bo v primeru, če ugovoru ne bo ugodeno, izdana 
odločba s polno obrazložitvijo.«.

Dodata se nova šesti in sedmi odstavek, ki se glasita:
»(6) Stranka lahko v primeru iz prejšnjega odstavka pri 

pristojnem organu, ki je odločil o zahtevku, vloži ugovor v 
petnajstih dneh od vročitve odločbe s skrajšano obrazložitvijo. 
Pristojni organ preveri navedbe stranke iz ugovora in izda 
odločbo.

(7) Zoper odločbo, izdano na ugovor stranke, je dopustna 
pritožba. Rok za vložitev pritožbe začne teči od vročitve odloč-
be, s katero je bilo odločeno o ugovoru stranke. Če stranka 
ugovora ne vloži, postane odločba s skrajšano obrazložitvijo 
dokončna in pravnomočna.«.

35. člen
Za 56.a členom se doda nov 56.b člen, ki se glasi:

»56.b člen
(informativna odločba)

(1) Za ukrepe iz prve alineje tretjega odstavka 23. člena 
tega zakona se odločbe izdajo na podlagi podatkov iz uradnih 
evidenc, če je za posamezni ukrep tako določeno s predpisom 
iz 12. člena tega zakona.

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka agencija izda infor-
mativno odločbo.

(3) Če stranka ugotovi, da je izračun v informativni odločbi 
iz prejšnjega odstavka nepravilen, lahko v 15 dneh od vročitve 
odločbe vloži ugovor. Agencija preveri navedbe stranke in izda 
odločbo.

(4) Če stranka zoper odločbo ne ugovarja, velja informa-
tivna odločba za dokončno odločbo. V tem primeru se šteje, da 
se je stranka odpovedala pritožbi.

(5) Stranka lahko v 15 dneh od vročitve odločbe iz tretjega 
odstavka tega člena vloži pritožbo. Pritožba ne zadrži izvršitve 
odločbe.

(6) Odločbe in sklepi iz tega člena se vročajo v skladu s 
37. členom tega zakona.«.

36. člen
61.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»61.b člen
(plačilni roki)

(1) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud 
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 − ZDLGPE) plačilni 
rok za hitro pokvarljive kmetijske in živilske proizvode ne sme 
biti daljši od 30 dni od dneva dostave ali prejema računa. V 
primeru redne dostave hitro pokvarljivih kmetijskih in živilskih 
proizvodov plačilni rok ne sme biti daljši od 30 dni od zadnje 
dostave ali od dneva prejema računa. Obdobje redne dostave 
lahko obsega največ en mesec. Plačilni roki za hitro pokvarljive 
kmetijske in živilske proizvode začnejo teči od dneva dostave 
ali od dneva prejema računa, v primeru redne dostave pa 
po koncu dogovorjenega roka, v katerem je bila opravljena 
dostava ali od dneva prejema računa, pri čemer se upošteva 
poznejši datum.

(2) Ne glede na 10. člen Zakona o preprečevanju zamud 
pri plačilih (Uradni list RS, št. 57/12 in 61/20 − ZDLGPE) plačilni 
rok za druge kmetijske in živilske proizvode ne sme biti daljši 
od 60 dni od dneva dostave ali prejema računa. V primeru 
redne dostave drugih kmetijskih in živilskih proizvodov plačilni 
rok ne sme biti daljši od 60 dni od zadnje dostave ali od dneva 
prejema računa. Obdobje redne dostave lahko obsega največ 
en mesec. Plačilni roki za druge kmetijske in živilske proizvode 
začnejo teči od dneva dostave ali od dneva prejema računa, v 
primeru redne dostave pa po koncu dogovorjenega roka, v ka-
terem je bila opravljena dostava ali od dneva prejema računa, 
pri čemer se upošteva poznejši datum.

(3) Hitro pokvarljivi kmetijski in živilski proizvodi iz prvega 
odstavka tega člena so:

1. proizvodi, ki bi zaradi svoje narave ali stopnje prede-
lave lahko postali neprimerni za prodajo v 30 dneh po spravilu 
pridelka, proizvodnji ali predelavi;

2. sveže sadje in zelenjava iz Priloge I Uredbe 
1308/2013/EU;

3. svež krompir;
4. mleko in mlečni izdelki, ki niso sterilizirani;
5. predpakirano in nepredpakirano sveže meso, mleto 

meso, mesni pripravki, drobovina in notranji organi;
6. nepredpakirani presni in pasterizirani mesni izdelki;
7. sveže ribe, raki in mehkužci;
8. jajca v lupini;
9. sveže gobe in zelišča;
10. predpakirani in nepredpakiran kruh in pekovsko pe-

civo;
11. nepredpakirani fini pekovski izdelki.
(4) Drugačen dogovor o dolžini plačilnega roka iz tega 

člena je ničen.«.

37. člen
V 61.f členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Nedovoljena ravnanja so tista ravnanja, s katerimi 

kupec s svojo znatno tržno močjo, razvidno iz letnega prometa 
v skladu z 12. točko 3. člena tega zakona, še zlasti v razmerju 
do dobavitelja, v nasprotju z dobrimi poslovni običaji izkorišča 
dobavitelja.«.

V četrtem odstavku se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. vračilo neprodanih hitro pokvarljivih kmetijskih in ži-

vilskih proizvodov in proizvodov, katerih rok uporabe je še 
najmanj ena tretjina obdobja od dostave do zapadlosti, ne da 
bi kupec plačal za te neprodane proizvode ali ne da bi plačal 
za odstranitev teh proizvodov ali oboje, razen če je bilo vračilo 
kmetijskih in živilskih proizvodov, ki niso hitro pokvarljivi, jasno 
in nedvoumno vnaprej dogovorjeno v pogodbi o dobavi ali v po-
znejših pisnih dogovorih med dobaviteljem in kupcem, katerih 
realizacijo je mogoče dokazati;«.

38. člen
129.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»129.a člen
(neformalno izobraževanje na področju čebelarstva)
(1) Za izvajanje neformalnega izobraževanja na področju 

čebelarstva ministrstvo na podlagi javnega razpisa za največ 
triletno obdobje izbere enega izvajalca.

(2) Neformalno izobraževanje na področju čebelarstva 
je namenjeno izobraževanju tujcev, izvajalcev izobraževanj in 
druge zainteresirane javnosti.

(3) Izvajalec neformalnega izobraževanja na področju 
čebelarstva izvaja program iz 129.c člena tega zakona in ob 
tem sodeluje z izobraževalnimi in raziskovalnimi institucijami, 
ki se ukvarjajo s čebelarstvom ter drugimi pravnimi in fizičnimi 
osebami, ki delujejo na področju čebelarstva v Republiki Slo-
veniji in v tujini, ter skrbi za skupno promocijo izobraževalnih 
ustanov Republike Slovenije na področju čebelarstva in širjenje 
novih znanj v nacionalnem in mednarodnem okviru v povezavi 
z raziskovalnim in razvojnim delom na področju čebelarstva.«.
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39. člen
129.b člen se spremeni tako, da se glasi:

»129.b člen
(izvajalec neformalnega izobraževanja  

na področju čebelarstva)
(1) Izvajalec neformalnega izobraževanja na področju 

čebelarstva mora izkazati usposobljenost za izvajanje izobra-
ževalnih vsebin ter predložiti dogovore o sodelovanju z izo-
braževalnimi in raziskovalnimi institucijami, ki se ukvarjajo s 
čebelarstvom.

(2) Izvajalec ne sme izkazovati okoliščin, ki bi pomenile, 
da gre za podjetje v težavah in je v postopku prenehanja, prisil-
ne poravnave, stečaja, prepovedi delovanja, sodne likvidacije, 
izbrisa iz registra ter ima poravnane vse davke, prispevke in 
druge dajatve, določene s predpisi.

(3) Kadrovske in tehnične pogoje za izvajanje neformal-
nega izobraževanja, ki jih mora izpolnjevati izvajalec neformal-
nega izobraževanja na področju čebelarstva, predpiše minister.

(4) Če se na javni razpis za izvajalca neformalnega izo-
braževanja na področju čebelarstva iz prejšnjega člena prijavi 
več izvajalcev in vsi izpolnjujejo pogoje iz tega člena, ima 
prednost izvajalec, ki predloži dokazila, da sodeluje z več 
izobraževalnimi in raziskovalnimi inštitucijami, ki se ukvarjajo 
s čebelarstvom.

(5) O izbiri izvajalca iz prvega odstavka prejšnjega člena 
odloči minister z odločbo.

(6) Z izvajalcem neformalnega izobraževanja na področju 
čebelarstva sklene minister pogodbo, s katero se uredijo med-
sebojna razmerja.«.

40. člen
129.c člen se spremeni tako, da se glasi:

»129.c člen
(strokovna skupina)

(1) Minister imenuje strokovno skupino, ki pripravi triletni 
program vsebin neformalnega izobraževanja na področju če-
belarstva, za katerega se uporablja ime Slovenska čebelarska 
akademija.

(2) S triletnim programom, ki ga predpiše minister ter je 
podlaga za razpis za izvajalca nalog neformalnega izobraže-
vanja na področju čebelarstva in financiranje teh nalog, se 
podrobneje uredita oblika in vsebina neformalnih izobraževanj 
na področju čebelarstva.

(3) V strokovni skupini sodelujejo predstavniki institucij, ki 
delujejo na področju čebelarstva.«.

41. člen
129.č člen se spremeni tako, da se glasi:

»129.č člen
(financiranje)

(1) Sredstva za vzpostavitev in izvajanje neformalnega 
izobraževanja na področju čebelarstva se zagotavljajo:

– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za storitve in
– iz drugih virov.
(2) Ministrstvo financira aktivnosti priprave in koordinacije 

izvedbe programa neformalnega izobraževanja na področju 
čebelarstva izvajalcu, izbranem na podlagi razpisa iz prvega 
odstavka 129.a člena tega zakona.

(3) Obseg izvajanja aktivnosti iz prejšnjega odstavka v po-
sameznem letu in njihovo financiranje se določi v vsakoletnem 
dodatku k pogodbi za izvajanje neformalnega izobraževanja na 
področju čebelarstva.

(4) Financiranje neformalnega izobraževanja na podro-
čju čebelarstva je v celoti ločeno od financiranja javne službe 
svetovanja v čebelarstvu, javne službe zdravstvenega varstva 

čebel, javne službe vzgoje in izobraževanja v čebelarstvu ter 
ukrepov, ki se izvajajo v okviru SN SKP, zato morajo izva-
jalci javnih služb na področju čebelarstva, ki sodelujejo pri 
neformalnem izobraževanju, zagotoviti ločeno evidentiranje 
dejavnosti.«.

42. člen
129.d člen se spremeni tako, da se glasi:

»129.d člen
(potrdilo o opravljenem neformalnem izobraževanju  

na področju čebelarstva)
(1) Po opravljenem neformalnem izobraževanju udele-

ženci prejmejo potrdilo o opravljenem izobraževanju, ki vsebuje 
naslednje podatke:

1. osebno ime in rojstne podatke udeleženca;
2. naslov stalnega in začasnega prebivališča;
3. datum in naslov izobraževanja;
4. vsebinske podatke o izobraževanju, zlasti vrsto izobra-

ževanja in število ur;
5. izvajalca izobraževanja;
6. zaporedno številko potrdila.
(2) Izvajalec neformalnega izobraževanja na področju 

čebelarstva za namene izvajanja teh izobraževanj in izdajanja 
potrdil o opravljenem izobraževanju iz prejšnjega odstavka 
vodi evidenco o udeležencih neformalnega izobraževanja, ki 
vsebuje podatke iz 165.a člena tega zakona.«.

43. člen
V 133. členu se v prvem odstavku beseda »kontrol« na-

domesti z besedo »pregledov«.

44. člen
V 139. členu se četrti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(4) Podatki v zbirkah podatkov iz tega zakona se hranijo 

trajno, vključno z identifikacijsko številko subjekta, razen oseb-
nih podatkov, ki se hranijo le toliko časa, dokler je to potrebno 
za dosego namena, zaradi katerega so se zbirali ali nadalje ob-
delovali, ter podatkov iz evidence iz 153.a člena tega zakona, 
ki se hranijo 10 let, in podatkov iz 165.a člena tega zakona, ki 
se hranijo ves čas trajanja pogodbe o izvajanju neformalnega 
izobraževanja na področju čebelarstva, po poteku te pogodbe 
pa jih je izvajalec dolžan izročiti v hrambo pristojnemu arhivu.«.

45. člen
V 141. členu se v prvem odstavku besedilo »morajo vpi-

sati kmetijska gospodarstva na območju Republike Slovenije« 
nadomesti z besedilom »vpišejo nosilci«.

46. člen
V 142. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni, 

tako da se glasi:
»– pri kmetiji, če gre za prenos kmetijskega gospodar-

stva,«.
Druga in tretja alineja se črtata.
Dosedanji četrta in peta alineja postaneta druga in tretja 

alineja.

47. člen
V 143. členu se v prvem odstavku v 6. točki za besedo 

»planine« doda besedilo »s podatki iz 164.c člena tega zako-
na«.

Za 20. točko se pika nadomesti s podpičjem in se doda 
nova 21. točka, ki se glasi:

»21. neobvezno podatek o izobrazbi kmetijske smeri ali 
kmetijstvom povezane smeri, kamor se štejejo živilsko-prede-
lovalna, lesarska, veterinarska, naravovarstvena in gozdarska 
smer, podatek o najvišji stopnji izobrazbe ne glede na smer 
izobrazbe ter podatek o izobraževalni instituciji, kjer je izobraz-
ba pridobljena.«.
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V petem odstavku se v prvem stavku besedilo »iz 1. in 
4. točke« nadomesti z besedilom »iz 1., 4. in 21. točke«.

Deseti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(10) Spremembe podatkov v RKG izvede ministrstvo po 

uradni dolžnosti in o njih strank ne obvesti:
– ob spremembah, ugotovljenih s sistemom za spremlja-

nje površin, za katere je nosilec obveščen preko Sopotnika,
– ob popravkih zbirne vloge, ki jih naredi nosilec in vpli-

vajo na spremembo vrste rabe, meje oziroma pozicije grafične 
enote rabe kmetijskega gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: 
GERK), kadar spremembe ne posegajo izven območja prija-
vljenih površin v RKG, ali

– kadar so spremembe take, da bistveno ne spreminjajo 
prijavljenih podatkov.«.

48. člen
144. člen se spremeni tako, da se glasi:

»144. člen
(identifikacijski sistem za zemljišča)

(1) Referenčna parcela identifikacijskega sistema za prija-
vo kmetijskih zemljišč v RKG je blok. Blok je strnjena površina 
kmetijskih zemljišč, ki so v kmetijski rabi enega kmetijskega 
gospodarstva in pripadajoče krajinske značilnosti.

(2) GERK je strnjena površina kmetijskega zemljišča z 
enako vrsto rabe GERK znotraj posameznega bloka. Nosil-
ci kmetijskih gospodarstev prijavljajo svoja zemljišča v obliki 
GERK.

(3) V RKG se prijavijo tudi grafične enote krajinskih zna-
čilnosti (v nadaljnjem besedilu: KRZ), pomembne za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. KRZ se pripiše k 
posameznemu GERK.

(4) V blok se združujejo soležni GERK s pripadajočimi 
KRZ, razen izjem, opredeljenih v predpisu iz 145. člena tega 
zakona.

(5) Za blok se v RKG vodijo, prevzemajo in obdelujejo 
naslednji podatki:

1. identifikacijska oznaka: Blok-ID;
2. KMG-MID;
3. grafična površina in obseg;
4. največja upravičena površina;
5. umestitev v prostor s koordinatami točk v državnem 

koordinatnem sistemu;
6. datum in vrsta spremembe;
7. država;
8. drugi podatki, ki jih predpiše minister.
(6) Za GERK se v RKG vodijo, prevzemajo in obdelujejo 

naslednji podatki:
1. identifikacijska oznaka: GERK-PID;
2. identifikacijska oznaka bloka;
3. KMG-MID;
4. domače ime;
5. vrsta rabe GERK;
6. grafična površina in obseg;
7. največja upravičena površina;
8. nagib, usmerjenost (ekspozicija) in nadmorska višina;
9. za trajne nasade podatki o trajnih nasadih in sadilnem 

materialu;
10. identifikacijska oznaka planine ali skupnega pašnika;
11. umestitev v prostor s koordinatami točk v državnem 

koordinatnem sistemu;
12. datum in vrsta spremembe;
13. država;
14. drugi podatki, ki jih predpiše minister.
(7) Za KRZ se v RKG vodijo, prevzemajo in obdelujejo 

naslednji podatki:
1. identifikacijska oznaka: KRZ-ID;
2. GERK-PID, ki mu KRZ pripada;
3. Blok-ID;
4. KMG-MID;

5. vrsta krajinske značilnosti;
6. grafična površina in obseg;
7. največja upravičena površina KRZ;
8. umestitev v prostor s koordinatami točk v državnem 

koordinatnem sistemu;
9. datum in vrsta spremembe;
10. država;
11. drugi podatki, ki jih predpiše minister.
(8) Uporaba bloka je obvezna pri vodenju podatkov o 

zemljiščih v vseh zbirkah podatkov v pristojnosti ministrstva.
(9) Če v postopku prijave kmetijskega zemljišča ali spre-

membe že vpisanega zemljišča pride do prekrivanja površin 
drugega ali drugih kmetijskih gospodarstev, upravna enota o 
tem obvesti vse nosilce kmetijskih gospodarstev, pri katerih 
je ugotovljeno prekrivanje, in jih pozove k uskladitvi. Če v po-
stopku ni mogoče ugotoviti, kateri nosilec kmetijskega gospo-
darstva je upravičen do vpisa površin, pristojna upravna enota 
izda odločbo o prekrivajoči površini.

(10) Prekrivajoče površine iz prejšnjega odstavka niso del 
identifikacijskega sistema za vodenje zemljišč in se ne upošte-
vajo pri uveljavljanju ukrepov kmetijske politike.«.

49. člen
V 145.a členu se v drugem odstavku besedilo »ter prija-

vljena zemljišča iz 143. člena tega zakona in živali iz 156. člena 
tega zakona« nadomesti z besedilom »ter podatki o posame-
znem kmetijskem gospodarstvu«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) V evidenci se za vsa kmetijska gospodarstva, ki so 

vpisana v RKG, vodijo ali vanjo prevzemajo ter obdelujejo 
naslednji podatki:

1. iz prvega odstavka 143. člena tega zakona;
2. iz 153. člena tega zakona;
3. iz 156. člena tega zakona;
4. iz prvega odstavka 160. člena tega zakona;
5. o pridelku grozdja in vina iz registra pridelovalcev 

grozdja in vina iz zakona, ki ureja vino;
6. o regiji;
7. o standardnem prihodku kmetijskega gospodarstva;
8. o tipu kmetovanja;
9. o razredu ekonomske velikosti.«.

50. člen
152. člen se spremeni tako, da se glasi:

»152. člen
(evidenca organizacij proizvajalcev, združenj organizacij 

proizvajalcev, skupin proizvajalcev za skupno trženje,  
skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti  

in medpanožnih organizacij)
(1) Zavezanci za vpis v evidenco organizacij proizvajal-

cev, združenj organizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev za 
skupno trženje, skupin proizvajalcev za izvajanje shem kako-
vosti in medpanožnih organizacij so organizacije proizvajalcev, 
združenja organizacij proizvajalcev, skupine proizvajalcev za 
skupno trženje, skupine proizvajalcev za izvajanje shem ka-
kovosti in medpanožne organizacije, priznane v skladu s 107., 
107.a, 107.b in 108. členom tega zakona.

(2) V evidenci organizacij proizvajalcev, združenj orga-
nizacij proizvajalcev, skupin proizvajalcev za skupno trženje, 
skupin proizvajalcev za izvajanje shem kakovosti in medpano-
žnih organizacij se vodijo ali vanjo prevzemajo ter obdelujejo 
naslednji podatki:

1. za organizacije proizvajalcev, združenja organizacij 
proizvajalcev in njihove člane iz 107. člena tega zakona:

a) enotna in neponovljiva identifikacijska številka organi-
zacije proizvajalcev ali združenja organizacij proizvajalcev, ki 
jo dodeli ministrstvo,

b) podatki iz 140. člena tega zakona (identifikacijska 
številka subjekta, ime, priimek, naslov, EMŠO, naziv in sedež 
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pravne osebe, matična številka) za člane organizacij proizva-
jalcev, za organizacije proizvajalcev in združenja organizacij 
proizvajalcev,

c) podatki iz 143. člena tega zakona za člane organizacij 
proizvajalcev,

č) podatki iz 150. člena tega zakona za člane organizacij 
proizvajalcev hmelja,

d) podatki iz 156. člena tega zakona za člane organizacij 
proizvajalcev, imetnike rejnih živali,

e) podatki iz 7. točke prvega odstavka 166. člena tega 
zakona za pravne osebe,

f) podatki o obsegu in vrednosti tržne proizvodnje za or-
ganizacije proizvajalcev ter o strukturi in dejavnosti organizacije 
proizvajalcev, če je to določeno v predpisu, ki ureja priznanje 
organizacij proizvajalcev oziroma združenj organizacij proi-
zvajalcev,

g) podatki iz operativnih programov in poročil o izvajanju 
operativnih programov za organizacije proizvajalcev za name-
ne spremljanja uspešnosti izvajanja operativnih programov,

h) številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu 
priznanja organizacije proizvajalcev, odločbe, ki učinkuje kot 
začasni odvzem statusa organizacije proizvajalcev v skladu s 
predpisi Unije, ki urejajo skupno ureditev kmetijskih proizvodov, 
dokumentov, ki učinkujejo kot opozorilno pismo v skladu s 
predpisi Unije, ki urejajo skupno ureditev kmetijskih proizvodov;

2. za skupine proizvajalcev iz 107.a člena tega zakona:
a) podatki iz 140. člena tega zakona (identifikacijska 

številka subjekta, ime, priimek, naslov, EMŠO, naziv in sedež 
pravne osebe, matična številka) za skupine in člane skupin 
proizvajalcev,

b) podatki iz 143. člena tega zakona za člane skupin 
proizvajalcev,

c) podatki iz 156. člena tega zakona za člane skupin pro-
izvajalcev, imetnike rejnih živali,

č) podatki iz 162.a člena tega zakona za člane skupin 
proizvajalcev mleka in mlečnih izdelkov,

d) podatki iz 4. in 6. točke 166. člena tega zakona za člane 
skupin proizvajalcev iz sektorja gozdarstva,

e) podatki iz centralnega registra čebelnjakov za člane 
skupin proizvajalcev iz sektorja čebelarstva,

f) o pridelku grozdja in vina iz registra pridelovalcev grozd-
ja in vina iz zakona, ki ureja vino,

g) podatek o številu članov skupine proizvajalcev za sku-
pno trženje,

h) podatki o obsegu in vrednosti tržne proizvodnje za 
skupine proizvajalcev,

i) številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu pri-
znanja skupine proizvajalcev;

3. za skupine proizvajalcev iz 107.b člena tega zakona:
a) podatki iz 140. člena tega zakona (identifikacijska 

številka subjekta, ime, priimek, naslov, EMŠO, naziv in sedež 
pravne osebe, matična številka) za skupine in člane skupin 
proizvajalcev,

b) podatki iz 143. člena tega zakona za člane skupin 
proizvajalcev,

c) podatki o vrsti sheme kakovosti in pridelka oziroma 
živila iz shem kakovosti,

č) podatek o številu članov skupine proizvajalcev za izva-
janje shem kakovosti,

d) podatek o skupnem obsegu in vrednosti tržne proizvo-
dnje skupine proizvajalcev,

e) številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu 
priznanja skupine proizvajalcev;

4. za medpanožne organizacije iz 108. člena tega zakona:
a) podatek o številu članov medpanožne organizacije in o 

gospodarskih dejavnostih, ki jih člani predstavljajo,
b) podatki iz 7. točke prvega odstavka 166. člena tega 

zakona za pravne osebe,
c) podatki o strukturi in dejavnosti medpanožne organi-

zacije,
č) podatek o sektorju, za katerega je medpanožna orga-

nizacija priznana,

d) poročila o izvedenih aktivnostih medpanožne organi-
zacije,

e) številka in datum odločbe o priznanju ali odvzemu 
priznanja medpanožne organizacije.

(3) Rok za sporočanje podatkov iz tega člena je 20. marec 
tekočega leta za predhodno leto, razen če ni s predpisi Uni-
je, ki urejajo skupno ureditev kmetijskih proizvodov, določeno 
drugače.

(4) Evidenca iz tega člena je namenjena izvajanju ukrepov 
kmetijske politike in zakona, ki ureja promocijo kmetijskih in 
živilskih proizvodov.

(5) Podrobnejšo vsebino in način sporočanja podatkov v 
evidenco iz tega člena predpiše minister.«.

51. člen
Za 153. členom se doda nov 153.a člen, ki se glasi:

»153.a člen
(evidenca podatkov, pridobljenih z uporabo sistema  

za spremljanje površin)
(1) Evidenco podatkov o površinah kmetijskih in gozdnih 

zemljišč, pridobljenih z uporabo sistema za spremljanje povr-
šin, upravlja in vodi agencija.

(2) V evidenci se vodijo, prevzemajo in obdelujejo podatki o:
– časovni vrsti statistike signalov konstelacij satelitov 

za opazovanje zemlje, pridobljenih z uporabo podatkov sa-
telitov Sentinel programa Copernicus in drugih enakovrednih 
satelitskih podatkov, na področju posameznega kmetijskega 
in gozdnega zemljišča, ki ne omogočajo določljivosti fizične 
osebe, ter

– izvedenih produktih (identifikatorji opažanj košnje, gole 
zemlje, klasifikacije skupin rastlin, klasifikacije skupin rab, ho-
mogenosti in drugi).

(3) Evidenca je namenjena:
– načrtovanju in spremljanju kmetijske politike;
– spremljanju, vrednotenju in izvajanju poročanja o stanju 

kmetijskih in gozdnih zemljišč ter kmetijskih kultur v skladu z 
veljavnimi predpisi;

– opravljanju pregledov za izvajanje ukrepov kmetijske 
politike;

– uskladitvam zemljišč, vpisanih v RKG;
– kot pomoč pri določanju evidence dejanske rabe kme-

tijskih in gozdnih zemljišč ter
– raziskovanju, statističnim obdelavam in drugim upo-

rabnikom.
(4) Evidenca je javna in se lahko povezuje z evidenco iz 

153. člena tega zakona in z drugimi zbirkami podatkov, ki ne 
vsebujejo osebnih podatkov.«.

52. člen
V 159. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»(4) Vpis v evidenco iz tega člena je prostovoljen. V evi-

denco se lahko vpišejo fizične in pravne osebe, ki tržijo ekološki 
rastlinski razmnoževalni material in rastlinski razmnoževalni 
material iz preusmeritve, ekološko vzrejene živali in ekološko 
gojene nedorasle organizme iz akvakulture. Fizične in pravne 
osebe se v evidenco lahko vpišejo na podlagi vloge. Ministrstvo 
izbriše fizično in pravno osebo iz evidence po uradni dolžnosti, 
če ta ne izpolnjuje več pogojev za vpis.«.

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, 
šesti in sedmi odstavek.

53. člen
161.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»161.a člen
(zbirka podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov  
v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal ter podatkov 
emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal 

zraka v kmetijstvu)
(1) V zbirki podatkov o emisijah in odvzemih toplogrednih 

plinov v kmetijstvu in o spremljanju stanja kmetijskih tal ter 
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podatkov emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih one-
snaževal zraka v kmetijstvu se vodijo ali se vanjo prevzemajo 
ter obdelujejo naslednji podatki:

a) iz 140. člena tega zakona o zavezancih, ki na svojih 
površinah dovolijo opravljanje vzorčenja na podlagi 28.a in 
a28.b člena tega zakona (identifikacijska številka subjekta, 
ime, priimek, naslov, EMŠO, naziv in sedež pravne osebe, 
matična številka);

b) iz prvega odstavka 143. člena tega zakona;
c) o tleh iz 164. člena tega zakona;
č) o tleh iz 164.a člena tega zakona;
d) o dejanski rabi zemljišč iz 165. člena tega zakona;
e) o letnih spremembah dejanske rabe zemljišč;
f) o vzorčenju tal in analizi tal iz 28.a člena tega zakona;
g) o vzorčenju tal in analizi tal iz prvega in drugega 

odstavka a28.b člena in šestega odstavka č28.b člena tega 
zakona;

h) o emisijah in odvzemih toplogrednih plinov, amonijaka 
in nekaterih onesnaževal v kmetijstvu iz a28.a člena tega 
zakona;

i) iz 153. člena tega zakona podatki iz zbirne vloge iz 
predpisa o izvedbi ukrepov kmetijske politike, ki so potrebni 
za obračunavanje podatkov o emisijah in odvzemih toplogre-
dnih plinov v kmetijstvu in spremljanju stanja kmetijskih tal 
ter spremljanju in obračunavanju emisij toplogrednih plinov in 
amonijaka v živinoreji in iz kmetijskih tal;

j) o evidenci imetnikov rejnih živali in evidenci rejnih živali 
iz 156. člena tega zakona;

k) o evidenci komasacij iz 157. člena tega zakona;
l) o evidenci osuševalnih in namakalnih sistemov iz 

158. člena tega zakona ter
m) o proizvodnih in drugih lastnosti živali iz 160. člena 

tega zakona.
(2) Zbirka podatkov iz tega člena je namenjena spre-

mljanju emisij in odvzemov toplogrednih plinov v kmetijstvu in 
gozdarstvu, spremljanju stanja kmetijskih tal, obračunavanju 
emisij toplogrednih plinov, amonijaka in drugih onesnaževal iz 
kmetijstva za izvajanje, kontrolo in spremljanje učinkov ukrepov 
kmetijske politike ter drugim aktivnostim, ki prispevajo k zagota-
vljanju trajne rodovitnosti kmetijskih tal in k primerni prehranski 
varnosti Republike Slovenije.

(3) Zbirko podatkov iz tega člena vodijo nosilci javnega 
pooblastila iz a28.a, 28.a in b28.b člena tega zakona. Vsak no-
silec javnega pooblastila iz a28.a, 28.a in b28.b člena tega za-
kona je odgovoren za pravilnost podatkov s svojega področja.

(4) Podrobnejšo vsebino vnosa podatkov o emisijah in 
odvzemih toplogrednih plinov v kmetijstvu in o spremljanju 
stanja kmetijskih tal ter podatkov emisij toplogrednih plinov, 
amonijaka in drugih onesnaževal zraka v kmetijstvu, obdelavo 
teh podatkov in način vodenja zbirke podatkov iz tega člena 
predpiše minister.«.

54. člen
Za 164.b členom se doda nov 164.c člen, ki se glasi:

»164.c člen
(evidenca območij planin)

(1) Evidenca območij planin je javna prostorska evidenca, 
ki vsebuje območja planinskih pašnikov na gorskih območjih.

(2) Evidenca se uporablja za pripis planin k zemljiščem, 
prijavljenim v RKG, za spremljanje in izvajanje ukrepov kme-
tijske politike.

(3) Evidenco vzpostavi ministrstvo s pomočjo topografskih 
kart in presoje naslednjih pogojev:

– da gre za sklenjeno geografsko območje nad območjem 
stalne poselitve s tradicionalno poletno pašo živali;

– da leži območje praviloma nad 750 m nadmorske višine, 
izjemoma nižje, če gre za izkazano zgodovinsko rabo planin;

– da so na območju že delovale pašne ali agrarne sku-
pnosti s poletno planinsko pašo ali se na območju tako delo-
vanje vzpostavlja.«.

55. člen
165.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»165.a člen
(evidenca udeležencev neformalnih izobraževanj  

na področju čebelarstva)
(1) Evidenco udeležencev neformalnih izobraževanj na 

področju čebelarstva vodi in upravlja izvajalec teh izobraževanj 
iz 129.a člena tega zakona.

(2) Evidenca iz tega člena vsebuje naslednje podatke:
– osebno ime, rojstne podatke, naslov stalnega in zača-

snega prebivališča udeleženca;
– datum in naslov izobraževanja;
– vsebinske podatke o izobraževanju, zlasti vrsto izobra-

ževanja, število ur, datum in lokacijo izobraževanja ter
– zaporedno številko potrdila.
(3) Evidenca iz tega člena je namenjena spremljanju 

izvajanja neformalnih izobraževanj na področju čebelarstva.«.

56. člen
V 166. členu se v prvem odstavku v 2. točki za besedilom 

»identifikacijska oznaka parcele zakupljenih zemljišč« dodata 
vejica in besedilo »podatek o izpolnjevanju pogoja poravnanih 
obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti iz 
prvega odstavka 35.a člena tega zakona«.

25. točka se spremeni tako, da se glasi:
»25. iz evidence registriranih vozil (za kolesne traktorje, 

traktorske priklopnike, zamenljive vlečene stroje in gosenične 
traktorje) podatke o posameznem vozilu, lastniku vozila ali ose-
bi, na katero je vozilo registrirano, EMŠO ali matično številko; 
povezovalni znak je EMŠO ali matična številka;«.

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

»(2) Agencija lahko obdeluje kontaktne podatke upra-
vičencev (telefonska številka in naslov elektronske pošte) za 
namen njihovega obveščanja v zvezi z izvajanjem ukrepov 
kmetijske politike, v katere je upravičenec vključen.«.

Dosedanji drugi, tretji, četrti in peti odstavek postanejo 
tretji, četrti, peti in šesti odstavek.

57. člen
V 169.a členu se naslov člena spremeni tako, da se glasi: 

»(omogočanje pridobivanja podatkov zavarovalnicam)«.
V prvem odstavku se besedilo »posreduje podatke« na-

domesti z besedilom »omogoči pridobivanje podatkov«.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se 

glasi:
»(3) Ne glede na prejšnji odstavek lahko zavarovalnice, 

ki opravljajo zavarovalne posle v skladu z zakonom, ki ureja 
zavarovalništvo, za namen opravljanja teh poslov v primeru, ko 
upravičenci uveljavljajo pravice iz ukrepov kmetijske politike, ki 
se nanašajo na sofinanciranje zavarovanja, dostopajo do po-
datkov zavarovanca o zemljiščih in živalih iz zbirk podatkov iz 
143. in 156. člena tega zakona ter do podatkov zavarovanca o 
zemljiščih in živalih iz zbirne vloge iz predpisa, ki ureja izvedbo 
ukrepov kmetijske politike.«.

V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odsta-
vek, se beseda »posreduje« nadomesti z besedama »zavaro-
valnice pridobijo«.

58. člen
V 177.a členu se v prvem odstavku besedilo »podjetja 

ustvarjenega v Republiki Sloveniji« nadomesti z besedo »kup-
ca«.

Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Z globo od 5.000 do 10.000 eurov je za prekr-

šek iz prejšnjega odstavka kaznovana tudi odgovorna oseba 
pravne osebe, odgovorna oseba samostojnega podjetnika 
posameznika oziroma posameznika, ki samostojno opravlja 
dejavnost.«.
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PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

59. člen
(verige preskrbe s hrano)

(1) Določbe nove 12. točke 3. člena zakona ter določbe 
spremenjenih 61.b člena, prvega odstavka in 7. točke četrtega 
odstavka 61.f člena in 177.a člena zakona se začnejo upora-
bljati v treh mesecih od uveljavitve tega zakona. Do takrat se 
uporabljajo določbe 61.b člena, prvega odstavka in 7. točke 
četrtega odstavka 61.f člena in 177.a člena Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18 in 86/21 – odl. US in 123/21).

(2) Postopki nadzora glede nedovoljenih ravnanj iz 
61.f in 61.g člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 
in 86/21 – odl. US in 123/21), začeti pred začetkom uporabe 
določb iz prejšnjega odstavka, se dokončajo po dosedanjih 
predpisih.

(3) Pogodbe v verigi preskrbe s hrano, ki so bile sklenjene 
pred uveljavitvijo tega zakona in še veljajo, se uskladijo z do-
ločbami tega zakona najpozneje v treh mesecih od uveljavitve 
tega zakona.

60. člen
(nosilec kmetije, kmetijsko gospodarstvo, člani  

in prenos kmetijskega gospodarstva)
Določbe spremenjene 2. in 3. točke 3. člena, spreme-

njenega 5., 17., 46., in 142. člena zakona ter novi 5.b., 5.c. in 
18.d člen zakona se začnejo uporabljati 1. januarja 2023. Do 
takrat se uporabljajo določbe 2. in 3. točke 3. člena, 5., 17., 
46. in 142. člen Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 
86/21 – odl. US in 123/21).

61. člen
(uskladitev članov kmetije)

(1) Člani kmetije, ki so na dan 1. januarja 2023 vpisani v 
RKG, ostanejo vpisani kot člani kmetije in se šteje, da je poda-
no njihovo soglasje za vpis.

(2) Upravna enota izbriše člana kmetije, ki je na dan uve-
ljavitve tega zakona vpisan v RKG, na predlog nosilca ali člana, 
ki želi biti izbrisan. Če nosilec predlaga izbris člana kmetije, ki 
je nosilčev zakonec, zunajzakonski partner ali oseba, s katero 
je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega druge-
ga kolena ter v sorodstvu po svaštvu v prvem kolenu, mora 
biti priloženo tudi njegovo soglasje za izbris. Upravna enota o 
izbrisu člana kmetije iz RKG obvesti le osebo, ki je vključena v 
obvezna socialna zavarovanja iz naslova opravljanja kmetijske 
dejavnosti. Za namen obveščanja upravna enota od Zavoda 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije pridobi podatek o zdra-
vstvenem zavarovanju osebe, ki se izbriše iz RKG.

(3) Člani kmetije, ki so vpisani v RKG na dan uveljavi-
tve tega zakona, ohranijo lastnost zavarovanca v evidencah 
obveznih socialnih zavarovanj, ki so jo imeli pred uveljavitvijo 
tega zakona.

(4) Oseba iz drugega odstavka tega člena v sistemu 
obveznih socialnih zavarovanj izgubi lastnost zavarovanca iz 
naslova opravljanja kmetijske dejavnosti z dnem izbrisa iz 
RKG. Odjava iz obveznih socialnih zavarovanj se vloži v skladu 
z zakonom, ki ureja matično evidenco zavarovancev.

62. člen
(vzpostavitev sistema za spremljanje površin)

Agencija vzpostavi sistem za spremljanje površin iz nove-
ga 15.a člena zakona do 1. januarja 2023.

63. člen
(vzpostavitev orodja za komunikacijo s strankami)

Agencija vzpostavi orodje za komunikacijo s strankami iz 
novega 36.b člena zakona do 1. avgusta 2023.

64. člen
(način obveščanja v prehodnem obdobju)

Ne glede na četrti odstavek novega 36.b člena in peti 
odstavek novega 36.c člena zakona je treba do 31. decembra 
2025 stranko, ki ne izbere enega od načinov dodatnega ob-
veščanja, kot je določeno v četrtem odstavku novega 36.b in 
petem odstavku novega 36.c člena zakona, obvestiti z navadno 
pošto v fizični obliki.

65. člen
(spremembe obveznosti o pravici do sredstev)

(1) Postopki, začeti na podlagi 54. člena Zakona o kme-
tijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21), se 
končajo v skladu s tem zakonom.

(2) Stranka, ki je že vložila utemeljen obrazložen zah-
tevek za spremembo obveznosti v skladu s 54. členom Za-
kona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 
– ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 
123/21), lahko vloži utemeljen obrazložen zahtevek za spre-
membo obveznosti v skladu s spremenjenim četrtim odstavkom 
54. člena zakona.

66. člen
(dokončanje postopkov)

(1) Za dokončanje postopkov odločanja o odstopu od 
pravice do sredstev v zvezi z odločbami o pravici do sredstev, 
izdanimi na podlagi podzakonskih predpisov, ki so začeli veljati 
pred uveljavitvijo tega zakona, se še naprej uporablja 55. člen 
Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – 
ZdZPVHVVR, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 
123/21).

(2) Za dokončanje postopkov odločanja o zahtevkih za iz-
plačilo sredstev v zvezi z javnimi razpisi, objavljenimi pred uve-
ljavitvijo tega zakona, se še naprej uporablja 56. člen Zakona o 
kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 
26/14, 32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21).

67. člen
(Slovenska čebelarska akademija)

(1) Naloge Slovenske čebelarske akademije opravlja 
Kmetijski inštitut Slovenije do 31. decembra 2022 v skladu s 
129.a, 129.b, 129.c, 129.č in 129.d členi Zakona o kmetijstvu 
(Uradni list RS, št. 45/08, 57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 
32/15, 27/17, 22/18, 86/21 – odl. US in 123/21).

(2) Minister imenuje skupino iz spremenjenega 129.c čle-
na zakona do 1. julija 2022, objavi razpis za izvajalca neformal-
nega izobraževanja na področju čebelarstva do 1. novembra 
2022 in izbere izvajalca iz spremenjenega 129.a člena zakona 
do 31. decembra 2022.

68. člen
(vzpostavitev evidence podatkov, pridobljenih z uporabo 

sistema za spremljanje površin)
Evidenca podatkov, pridobljenih z uporabo sistema za 

spremljanje površin iz 153.a člena zakona, se vzpostavi do 
1. avgusta 2023.

69. člen
(vzpostavitev evidence območij planin)

Evidenca območij planin iz novega 164.c člena zakona se 
vzpostavi v šestih mesecih od uveljavitve tega zakona.

70. člen
(rok za izdajo podzakonskih predpisov)

Podzakonske predpise iz 9.b, 13.a, 18.c, 18.č, a28.a, 
28.a, b28.b, 36., 36.b, 129.c, 144., 145.a, 152., 159. in 
161.a člena zakona izdata vlada oziroma minister najpozneje 
do 31. decembra 2022.
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71. člen
(začetek uporabe)

Spremenjeni prvi odstavek 49. člena zakona se začne 
uporabljati 1. januarja 2023. Do takrat se uporablja prvi odsta-
vek 49. člena Zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08, 
57/12, 90/12 – ZdZPVHVVR, 26/14, 26/14, 32/15, 27/17, 22/18 
in 86/21 – odl. US in 123/21).

72. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 322-01/22-3/16
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2451-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

877. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih 
(ZKZ-G)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-74
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH (ZKZ-G)

1. člen
V Zakonu o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D 
in 79/17) se v 1.c členu za četrtim odstavkom dodajo novi peti, 
šesti in sedmi odstavek, ki se glasijo:

»Za namen spremljanja stanja prometa kmetijskih ze-
mljišč, analiz, statistike in načrtovanja ukrepov kmetijske ze-
mljiške politike ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pridobiva, 
uporablja in obdeluje podatke o kmetijskih in gozdnih zemlji-
ščih, vključno z osebnimi podatki, iz evidence trga nepremičnin, 
ki jo upravlja in vodi Geodetska uprava Republike Slovenije, 
in sicer:

– osebno ime, naslov in enotno matično številko pogod-
bene stranke, ki je fizična oseba, ali ime oziroma firmo, sedež 
in matično številko pogodbene stranke, ki je pravna oseba, ter 
državljanstvo ali državo sedeža ter pravnoorganizacijsko obliko 
pogodbenih strank;

– datum sklenitve pravnega posla;
– vrsto pravnega posla;
– vrsto nepremičnine;
– identifikacijsko oznako parcel;
– podatke o nepremičninah, ki so predmet pravnih poslov;
– ceno in
– druge podatke, ki vplivajo na ceno.
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, statistično obdelane 

podatke iz prejšnjega odstavka objavi v poročilih o stanju kme-
tijstva in kmetijskih zemljišč.

Podatki iz petega odstavka tega člena se vodijo še deset 
let, nato se arhivirajo v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 
dokumentarnega in arhivskega gradiva.«.

2. člen
Za 2. členom se doda nov 2.a člen, ki se glasi:

»2.a člen
Po krčitvi gozda na zemljišču, za katero je izdano dovo-

ljenje za krčitev gozda v kmetijske namene do 0,5 ha, lastnik 
zemljišča v roku 30 dni po izvedeni krčitvi obvesti Zavod za 
gozdove Republike Slovenije o izvedeni krčitvi.

Zavod za gozdove Republike Slovenije na podlagi ob-
vestila o izvedeni krčitvi izda ugotovitveno odločbo, s katero 
ugotovi, da je bil gozd deloma ali v celoti izkrčen.«.

3. člen
3.č člen se spremeni tako, da se glasi:

»3.č člen
Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne sku-

pnosti na območjih kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo nasle-
dnjih objektov ali posegov v prostor:

a) agrarne operacije, razen osuševanja;
b) rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z 

zakonom, ki ureja ceste, in železniške proge v skladu z zako-
nom, ki ureja železnice. Dopustni so tudi objekti, ki jih pogojuje 
načrtovana rekonstrukcija ceste ali železnice (npr. nadkrita 
čakalnica na postajališču, kolesarske površine in površine za 
pešce, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, 
protihrupne ograje, cestni silos, urbana oprema), ter objekti 
gospodarske javne infrastrukture, ki jih je na območju ceste 
ali železnice treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije 
ceste ali železnice;

c) začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami v skladu s predpisom, ki ureja 
vrste začasnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami;

č) dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom, če 
gre za objekt, ki:

– ga je dopustno graditi na kmetijskih zemljiščih,
– ga je dopustno graditi na površinah posamične pose-

litve,
– ga je dopustno graditi na vodnih in priobalnih zemljiščih;
d) raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in 

geotermičnega energetskega vira;
e) začasne objekte in začasne posege, in sicer za čas 

dogodka oziroma v času sezone:
– oder z nadstreškom, sestavljen iz montažnih elementov,
– cirkus, če so šotor in drugi objekti montažni,
– začasna tribuna za gledalce na prostem,
– za izvajanje zimskih športnih aktivnosti (npr. objekt na 

smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za 
nadzor obratovanja smučišč in priročno skladišče za vzdrževa-
nje žičniških naprav, prostor za reševanje, razsvetljavo smuči-
šča, naprave za zasneževanje smučišča, montažne vlečnice z 
nizko vodeno vrvjo);

f) označevalne in usmeritvene table učnih poti, obrazloži-
tvene table projektov, če se nanašajo na projekte, financirane 
iz javnih sredstev, usmeritvene table za potrebe kmetij in kme-
tijskih dogodkov;
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g) površine do vključno:
– 150 m2 za začasno skladiščenje kmetijskih pridelkov, če 

gre za površino za začasno skladiščenje kmetijskih pridelkov 
neposredno na tleh, za obdobje, ki ni daljše od dvanajst mese-
cev in pri njem ne nastajajo izcedne vode,

– 50 m2 za predelavo rastlinskih odpadkov, ki nastajajo 
v kmetijstvu, če njihova predelava v kompost poteka na kraju 
njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost uporabi na 
kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva ter gre za 
eno površino na tem kmetijskem gospodarstvu;

h) površine za predelavo rastlinskih odpadkov, ki nasta-
jajo v kmetijstvu, če njihova predelava v kompost poteka na 
kraju njihovega nastanka in se iz njih nastali kompost uporabi 
na kmetijskih zemljiščih tega kmetijskega gospodarstva ter gre 
za površino, večjo od 50 m2, vendar ne večjo od 150 m2. Na 
kmetijskem gospodarstvu so lahko največ tri take površine, ki 
morajo biti utrjene in za tekočine neprepustne. Na kmetijah, ki 
imajo površino pod hmeljem večjo od 15 ha, pa se število po-
vršin za kompostiranje poveča sorazmerno glede na površino 
kmetije pod hmeljem. Zagotovljena morata biti zajem izcedne in 
padavinske vode iz teh površin ter njihova ponovna uporaba v 
procesu kompostiranja, kot je to določeno za tekoča organska 
gnojila v skladu s predpisom, ki ureja varstvo voda pred one-
snaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov;

i) objekte, ki so po predpisih o določitvi klasifikacije vrst 
objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov uvrščeni v 
skupine:

– stavbe za rastlinsko pridelavo tlorisne površine do 
vključno 150 m2,

– stavbe za rejo živali, in sicer le čebelnjak kot lesen eno-
etažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen gojenju 
čebel, tlorisne površine do vključno 40 m2, staja kot lesen eno-
etažni pritlični objekt na točkovnih temeljih, namenjen zavetju 
rejnih živali na paši, tlorisne površine do vključno 100 m2, ter 
pastirski stan tlorisne površine do vključno 100 m2,

– stavbe za skladiščenje pridelka, razen kleti, vinske kleti 
in zidanice, tlorisne površine do vključno 150 m2,

– druge nestanovanjske kmetijske stavbe tlorisne površi-
ne do vključno 150 m2,

– rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, in sicer le skla-
diščne stavbe za skladiščenje lesnih goriv tlorisne površine do 
vključno 150 m2,

– daljinski cevovodi, daljinska (hrbtenična) komunikacij-
ska omrežja in daljinski (prenosni) elektroenergetski vodi s 
pripadajočimi objekti in priključki nanje,

– lokalni cevovodi, lokalni (distribucijski) elektroenergetski 
vodi in lokalna (dostopovna) komunikacijska omrežja s pripa-
dajočimi objekti in priključki nanje, razen toplarne in kotlovnice,

– kulturna dediščina, ki se ne uporablja za druge namene, 
in sicer le spominska obeležja, skupaj s funkcionalnim zemlji-
ščem, površine do vključno 10 m2,

– stavbe za opravljanje verskih obredov tlorisne površine 
do vključno 10 m2,

– pristanišča in plovbne poti, in sicer le vstopno-izstopna 
mesta oziroma privezni pomoli površine do vključno 30 m2,

– jezovi, vodne pregrade in drugi vodni objekti, in sicer 
le zadrževalniki za akumulacijo vode za namakanje kmetijskih 
zemljišč ter vkopani zadrževalniki in podobni objekti za akumu-
lacijo vode, namenjeni namakanju kmetijskih zemljišč in drugi 
kmetijski rabi,

– drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo 
in prosti čas, in sicer le opazovalnica kot netemeljena lesena 
konstrukcija do 10 m2 (npr. ptičja opazovalnica),

– drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti, razen ribogoj-
nice, in sicer koritasti silos, gnojišča, napajalna korita, krmišča 
in hlevski izpusti, zbiralnik gnojnice in gnojevke prostornine do 
vključno 1.000 m3, če so ti zgrajeni v skladu s predpisi, ki ure-
jajo varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih 
virov, ter visoke preže kot opazovalnica kot netemeljena lesena 
konstrukcija do 10 m2 (npr. lovska preža),

– elektrarne in drugi energetski objekti, in sicer le mala 
vetrna elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko 
zemljišče z boniteto manj kot 35 točk,

– merilna mesta za opazovanje naravnih pojavov, narav-
nih virov in stanja okolja;

j) objekte, namenjeni zagotavljanju navigacijskih služb 
zračnega prometa, površine do največ 40 m2;

k) objekte za varnost plovbe v skladu s predpisi, ki urejajo 
pomorstvo, in v skladu s predpisi, ki urejajo varnost plovbe po 
celinskih vodah.

Lokalna skupnost lahko v prostorskem aktu lokalne 
skupnosti za gradnjo objektov iz točk g) in h) prejšnjega od-
stavka ter prve, druge, tretje, četrte, pete in trinajste alinee 
točke i) prejšnjega odstavka, ki so v skladu s predpisom, 
ki ureja razvrščanje objektov, nezahtevni objekti, predpiše 
strožje pogoje, kot so določeni v prvem odstavku 3.ča člena 
tega zakona glede zahtevanih površin kmetijskih zemljišč, ki 
jih mora izpolnjevati investitor, da lahko gradi na kmetijskem 
zemljišču.

Poleg pogojev iz prejšnjega odstavka lahko lokalna sku-
pnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti za gradnjo objektov 
ali posegov v prostor iz prvega odstavka tega člena, razen za-
časnih ureditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi 
in drugimi nesrečami, predpiše dodatne prostorske izvedbene 
pogoje glede gradnje objektov ali posegov v prostor in pogoje, 
ki jih mora za gradnjo na kmetijskem zemljišču izpolnjevati 
investitor.

Na območjih trajno varovanih kmetijskih zemljišč ni dopu-
stno vzpostavljati območij za omilitvene in izravnalne ukrepe v 
skladu z zakonom, ki ureja ohranjanje narave.

Ne glede na prejšnji odstavek se na območju trajno va-
rovanih kmetijskih zemljišč lahko izjemoma vzpostavljajo ob-
močja za omilitvene in izravnalne ukrepe v skladu z zakonom, 
ki ureja ohranjanje narave, ki so povezani z obstoječimi ali 
načrtovanimi prostorskimi ureditvami državnega pomena s po-
dročja cestne in železniške infrastrukture iz prvega ali drugega 
odstavka 3.e člena tega zakona, ali za potrebe izvedbe agro-
melioracij na komasacijskih območjih, če jih ni mogoče umestiti 
na druga zemljišča.

Objekti iz točk g) in h) prvega odstavka tega člena ter 
prve, druge, tretje, četrte, pete in trinajste alinee točke i) pr-
vega odstavka tega člena se lahko uporabljajo le v kmetijske 
namene.

Minister, pristojen za kmetijstvo, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za obrambo, podrobneje določi vrste začasnih ure-
ditev za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami iz točke c) prvega odstavka tega člena.«.

4. člen
3.ča člen se spremeni tako, da se glasi:

»3.ča člen
Investitor mora za gradnjo objektov na kmetijskem ze-

mljišču iz točk g) in h) prvega odstavka prejšnjega člena 
ter iz druge, tretje, četrte, pete in trinajste alinee iz točke i) 
prvega odstavka prejšnjega člena, ki so po predpisu, ki ureja 
razvrščanje objektov, nezahtevni objekti, poleg izpolnjevanja 
pogojev iz zakona, ki ureja graditev objektov, imeti v lasti 
oziroma zakupu:

a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco de-
janske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške 
površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali

b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco 
dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.

Investitor gradnje pastirskega stanu, ki je po predpisu, ki 
ureja razvrščanje objektov, nezahtevni objekt, je lahko agrarna 
skupnost, pašna skupnost ali nosilec kmetijskega gospodar-
stva, ki ima v lasti ali zakupu najmanj 50 ha kmetijskih zemljišč, 
na katerih ima v registru kmetijskih gospodarstev prijavljene 
grafične enote rabe zemljišča kmetijskega gospodarstva travi-
nje z razpršenimi neupravičenimi značilnostmi.«.
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5. člen
Za 3.ča členom se doda nov 3.čb člen, ki se glasi:

»3.čb člen
Na območju kmetijskih zemljišč je dopustno postaviti 

pomožno kmetijsko-gozdarsko opremo (npr. brajda, klopotec, 
žična opora, opora za mrežo proti toči, opora za mrežo proti 
ptičem, obora, ograja za pašo živine, ograja in opora za trajne 
nasade, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, zaščitna mreža, 
premični tunel, premični objekti za rejo živali v leseni izvedbi, 
premična zavetišča za rejne živali na prostem, rastlinjaki, ki 
so kot celota dani na trg kot proizvod, ki izpolnjuje zahteve iz 
predpisov, ki urejajo splošno varnost proizvodov, ter je način 
pridelave neposredno vezan na kmetijsko zemljišče).

Pomožna kmetijsko-gozdarska oprema iz tega člena se 
lahko uporablja le v kmetijske namene.«.

6. člen
V 3.ea členu se v četrtem odstavku v točki a) besedi-

lo »obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 
17. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju 
(Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 
– ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – 
ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15)« nadomesti z besedilom 
»obvezno ali prostovoljno pokojninsko in invalidsko zavarovan 
kot kmet v skladu z zakonom, ki ureja pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje«.

7. člen
Za 3.ea členom se dodata nova 3.eb in 3.ec člen, ki se 

glasita:

»3.eb člen
Če lokalna skupnost načrtuje spremembo namenske rabe 

kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in območja mineralnih 
surovin na območju lokalne skupnosti oziroma posameznega 
naselja, kjer proste površine, primerne za zgostitve, preno-
vo ali spremembo rabe, še niso izkoriščene, se sprememba 
namenske rabe kmetijskega zemljišča lahko dopusti kot pre-
razporeditev namenske rabe stavbnih zemljišč v kmetijska 
zemljišča ob izpolnjevanju pogoja primerljive površine in ka-
kovosti kmetijskih zemljišč, na katerih se načrtuje sprememba 
namenske rabe.

Ne glede na prejšnji odstavek se lahko izjemoma dopusti 
sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč, če se:

a) vzpostavijo nadomestna kmetijska zemljišča, ki bodo 
po površini in kakovosti primerljiva s kmetijskimi zemljišči, na 
katerih se načrtuje sprememba namenske rabe, in se ta ze-
mljišča trenutno ne morejo uporabljati za kmetijske namene, 
oziroma

b) izboljša pridelovalni potencial obstoječih kmetijskih 
zemljišč na način, da se z dvigom pridelovalnega potenciala 
obstoječih kmetijskih zemljišč nadomesti izguba pridelovalnega 
potenciala na kmetijskih zemljiščih, na katerih se načrtuje spre-
memba namenske rabe, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– boniteta kmetijskega zemljišča ne sme presegati 
50 točk in

– boniteta kmetijskega zemljišča se mora izboljšati za 
najmanj 20 točk.

Ne glede na prvi in drugi odstavek tega člena ukrepov ni 
treba izvesti, če gre za spremembo namenske rabe kmetijske-
ga zemljišča, v naslednjih primerih:

– za določitev stavbnega zemljišča legalno zgrajenega 
objekta;

– za površino z nestanovanjskimi kmetijskimi stavbami in 
drugimi kmetijskimi gradbenimi inženirskimi objekt;

– za potrebe širitve ali preselitve kmetijskega gospodar-
stva, ki izkazuje razvojni potencial, ali

– za določitev stavbnega zemljišča za objekte s področja 
zaščite in reševanja.

Za primernost oziroma izvedljivost ukrepov iz drugega 
odstavka tega člena agronom, ki ima pridobljeno pooblastilo za 
bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, 
izdela elaborat, iz katerega mora biti razvidno:

– lokacija zemljišč (parcelne številke in katastrske ob-
čine), na katerih se bo izvedel posamezni ukrep iz drugega 
odstavka tega člena;

– površina zemljišč, ki je predmet izvedbe ukrepov iz 
drugega odstavka tega člena;

– pogoji, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi posamezne-
ga ukrepa iz drugega odstavka tega člena;

– način izvedbe ukrepov iz drugega odstavka tega člena 
in

– soglasja lastnikov zemljišč, na katerih se bodo izvajali 
ukrepi iz drugega odstavka tega člena; ta soglasja veljajo do 
zaključka izvedbe ukrepov iz drugega odstavka tega člena ozi-
roma največ deset let od sprejema prostorskega akta lokalne 
skupnosti.

Elaborat iz prejšnjega odstavka mora biti izdelan najpo-
zneje do oddaje vloge za pridobitev mnenja na predlog prostor-
skega akta lokalne skupnosti.

Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za investicijo, 
za katero so predvideni ukrepi iz drugega odstavka tega člena, 
je soglasje ministrstva, pristojnega za kmetijstvo. Za pridobitev 
soglasja mora investitor na ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
posredovati elaborat ravnanja z rodovitnim delom tal, ki ga 
pripravi agronom, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje 
v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč. Iz elaborata 
mora biti razvidno, na katerih zemljiščih se bodo izvedli ukrepi 
iz drugega odstavka tega člena in za katera zemljišča se ne bo 
plačalo odškodnine zaradi spremembe namembnosti kmetij-
skih zemljišč iz 3.g člena tega zakona. Elaborat je sestavni del 
soglasja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnih organih 
preveri skladnost soglasij lastnikov zemljišč iz pete alinee četr-
tega odstavka tega člena z lastniškim stanjem v zemljiški knjigi.

Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za investici-
jo, za katero so predvideni ukrepi iz drugega odstavka tega 
člena, je izjava agronoma, ki ima pridobljeno pooblastilo za 
bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, 
o ustreznosti izvedenih del ukrepov iz drugega odstavka tega 
člena. Po potrditvi agronoma, ki ima pridobljeno pooblastilo za 
bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, 
mora investitor izdelati elaborat spremembe bonitete zemljišč 
v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.

Ukrepi iz tega člena se določijo v prostorskih izvedbenih 
pogojih prostorskega akta lokalne skupnosti.

3.ec člen
Prostorska ureditev državnega pomena, ki se načrtuje 

na kmetijskih zemljiščih in s katero bodo kmetijska zemljišča 
trajno izgubljena, se na kmetijskih zemljiščih lahko dopusti, če 
se izboljša pridelovalni potencial obstoječih kmetijskih zemljišč 
na način, da se z dvigom pridelovalnega potenciala obstoječih 
kmetijskih zemljišč nadomesti izguba pridelovalnega potenciala 
na kmetijskih zemljiščih, kjer se načrtuje prostorska ureditev 
državnega pomena, ob upoštevanju naslednjih pogojev:

– boniteta obstoječega kmetijskega zemljišča ne sme 
presegati 50 točk in

– boniteta obstoječega kmetijskega zemljišča se mora 
izboljšati za najmanj 20 točk.

Če na območju lokalnih skupnosti, kjer je načrtovana 
prostorska ureditev državnega pomena, ni mogoče v celoti 
izpolniti pogoja iz prejšnjega odstavka, se prostorska ureditev 
državnega pomena na kmetijskih zemljiščih lahko dopusti, če 
se odškodnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega 
zemljišča odmeri v dvakratni vrednosti predpisane odškodnine 
iz 3.g člena tega zakona, in sicer za tisti del kmetijskih zemljišč, 
za katera ni mogoče izpolniti pogoja iz prejšnjega odstavka.

Za najustreznejšo varianto prostorske ureditve državnega 
pomena, izbrano v skladu s predpisi, ki urejajo urejanje pro-
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stora, agronom, ki ima pridobljeno pooblastilo za bonitiranje 
v skladu s predpisi, ki urejajo bonitiranje zemljišč, v postopku 
priprave prostorskega izvedbenega akta izdela strokovno pod-
lago, iz katere mora biti razvidno:

– analiza obstoječega stanja kmetijskih zemljišč, na ka-
terih se načrtuje prostorska ureditev državnega pomena, ki 
zajema obseg trajne izgube kmetijskih zemljišč in boniteto teh 
zemljišč,

– analiza obstoječega stanja kmetijskih zemljišč v tistih 
lokalnih skupnostih, kjer je načrtovana prostorska ureditev 
državnega pomena, ki zajema najmanj obseg in boniteto ze-
mljišč, naklon, dejansko rabo in morebitne druge dejavnike, 
pomembne za izboljšanje proizvodnega potenciala kmetijskih 
zemljišč;

– ocena razpoložljive količine rodovitne zemlje, ki ne bo 
porabljena za ureditev okolice načrtovane prostorske ureditve 
državnega pomena;

– nabor potencialnih kmetijskih zemljišč, na katerih je mo-
goče izboljšati proizvodni potencial v skladu s prvim odstavkom 
tega člena;

– ocena površine trajne izgube kmetijskih zemljišč, za 
katera ne bo mogoče izvesti ukrepa iz prvega odstavka tega 
člena in za katera se bo odmerila odškodnina iz drugega od-
stavka tega člena;

– morebitni drugi pogoji, ki jih je treba upoštevati pri izved-
bi posameznega ukrepa.

Strokovna podlaga iz prejšnjega odstavka je spremljajoče 
gradivo prostorskega izvedbenega akta.

Pogoj za pridobitev gradbenega dovoljenja za prostorsko 
ureditev državnega pomena, za katero je predviden ukrep iz 
prvega odstavka tega člena, je soglasje ministrstva, pristoj-
nega za kmetijstvo. Za pridobitev soglasja mora investitor na 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, posredovati elaborat izgube 
kmetijskih zemljišč, ki ga pripravi agronom, ki ima pridobljeno 
pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki urejajo boniti-
ranje zemljišč, in vsebuje:

– oceno razpoložljive količine rodovitne zemlje, ki ne bo 
porabljena za ureditev okolice načrtovane prostorske ureditve 
državnega pomena;

– lokacijo zemljišč (parcelne številke in katastrske obči-
ne), na katerih se bo izvedel ukrep iz prvega odstavka tega 
člena;

– površino zemljišč, ki je predmet izvedbe ukrepa iz prve-
ga odstavka tega člena;

– soglasja lastnikov zemljišč, na katerih se bo izvajal 
ukrep iz prvega odstavka tega člena; soglasja veljajo do za-
ključka izvedbe ukrepa izboljšanja proizvodnega potenciala 
kmetijskih zemljišč oziroma največ deset let od pravnomočno-
sti gradbenega dovoljenja za prostorsko ureditev državnega 
pomena;

– pogoje, ki jih je treba upoštevati pri izvedbi posame-
znega ukrepa;

– način izvedbe ukrepa ter
– površino in lokacijo (parcelne številke in katastrske ob-

čine) zemljišč, za katero ne bo mogoče izvesti ukrepa iz prve-
ga odstavka tega člena in za katero se bo odškodnina zaradi 
spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča odmerila v 
dvakratni vrednosti predpisane odškodnine iz 3.g člena tega 
zakona.

Iz soglasja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, mora 
biti razvidno, za katera zemljišča se bo izvedel ukrep iz prvega 
odstavka tega člena, ter za katera zemljišča se odmeri odško-
dnina zaradi spremembe namembnosti kmetijskega zemljišča 
v dvakratni vrednosti predpisane odškodnine iz 3.g člena tega 
zakona. Sestavni del soglasja ministrstva, pristojnega za kme-
tijstvo, je elaborat iz prejšnjega odstavka.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnih organih 
preveri skladnost soglasij lastnikov zemljišč iz četrte alinee 
petega odstavka tega člena z lastniškim stanjem v zemljiški 
knjigi ter skladnost izvedbe ukrepa s prostorskim aktom lokalne 
skupnosti.

Pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja za prostorsko 
ureditev državnega pomena, za katero je predviden ukrep 
iz prvega odstavka tega člena, je izjava agronoma, ki ima 
pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki 
urejajo bonitiranje zemljišč, o ustreznosti izvedenih del ukrepa 
iz prvega odstavka tega člena. Po potrditvi agronoma, ki ima 
pridobljeno pooblastilo za bonitiranje v skladu s predpisi, ki 
urejajo bonitiranje zemljišč, mora investitor izdelati elaborat 
spremembe bonitete zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja 
kataster nepremičnin.

Na podlagi razlik med ocenjeno in dejansko razpoložljivo 
količino rodovitne zemlje, ki ni porabljena za ureditev okolice 
načrtovane prostorske ureditve državnega pomena, je dopu-
stno zmanjšati obseg površin, na katerih se izvede ukrep izbolj-
šanje proizvodnega potenciala kmetijskih zemljišč, za največ 
10 odstotkov. Če pride do zmanjšanja obsega za več kot 10 
odstotkov, se za razliko plača odškodnina zaradi spremembe 
namembnosti kmetijskega zemljišča v dvakratni vrednosti pred-
pisane odškodnine iz 3.g člena tega zakona. Plačilo je pogoj 
za pridobitev uporabnega dovoljenja za prostorsko ureditev 
državnega pomena.«.

8. člen
V 3.g členu se v prvem odstavku število »50« nadomesti 

s številom »35«.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Za tlorisno površino iz prejšnjega odstavka se šteje 

površina objekta na stiku z zemljiščem v skladu s predpisom, 
ki ureja podrobnejšo vsebino dokumentacije in obrazce, pove-
zane z graditvijo objektov.«.

Četrti in peti odstavek se spremenita tako, da se glasita:
»Poleg sestavin, ki jih določa predpis, ki ureja podrobnej-

šo vsebino dokumentacije in obrazce, povezane z graditvijo 
objektov, mora dokumentacija za objekte, za katere je določena 
obveznost plačila odškodnine zaradi spremembe namembno-
sti, vsebovati tudi podatek o vrsti in površini dejanske rabe, 
na kateri leži tlorisna površina objekta, pri čemer se dejanska 
raba povzame iz evidence dejanske rabe v skladu z zakonom, 
ki ureja kmetijstvo.

Odškodnina zaradi spremembe namembnosti se izračuna 
po naslednji enačbi:

odškodnina zaradi spremembe namembnosti
= tlorisna površina kmetijske rabe x A,

pri čemer se faktor A določi glede na boniteto zemljišča, na 
katerem leži tloris objekta, se vodi v zemljiškem katastru ter 
znaša:

a) za gradnjo parkirišč in drugih ureditev v sklopu zunanje 
ureditve stavbe (pripadajoč objekt), skupne površine več kot 
300 m2, ter gradnjo objektov, ki so po predpisih o določitvi kla-
sifikacije vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov 
uvrščeni v skupino objekti prometne infrastrukture in skupino 
drugi gradbeni inženirski objekti:

– boniteta zemljišča od 35 do 50: 0,5 eura,
– boniteta zemljišča od 51 do 60: 1 euro,
– boniteta zemljišča od 61 do 75: 3 eure,
– boniteta zemljišča od 76 do 100: 5 eurov;
b) za gradnjo drugih objektov:
– boniteta zemljišča od 35 do 50: 2 eura,
– boniteta zemljišča od 51 do 60: 4 eure,
– boniteta zemljišča od 61 do 75: 12 eurov,
– boniteta zemljišča od 76 do 100: 20 eurov.«.
V sedmem odstavku se število »50« nadomesti s šte-

vilom »35«.
Deveti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»Ne glede na določbo prvega odstavka tega člena se 

odškodnina zaradi spremembe namembnosti ne odmeri v po-
stopkih izdaje dovoljenj za gradnjo, ki se nanašajo na:

– rekonstrukcijo ali odstranitev objektov v skladu s pred-
pisi, ki urejajo graditev objektov;
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– gradnjo nezahtevnih objektov v skladu s predpisom, ki 
ureja razvrščanje objektov;

– spremembo namembnosti objektov v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov;

– prizidavo objektov v vertikalni smeri v skladu s predpisi, 
ki urejajo graditev objektov;

– gradnjo kmetijskih objektov, ki so v skladu s predpisi, 
ki urejajo določitev klasifikacije vrst objektov CC-SI glede na 
namen uporabe objektov, uvrščeni v skupino nestanovanjskih 
kmetijskih stavb;

– gradnjo objektov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo 
določitev klasifikacije vrst objektov CC-SI glede na namen 
uporabe objektov, uvrščeni v stavbe za predelavo kmetijskih 
proizvodov, če gre za predelavo lastnih surovin, pridelanih na 
kmetijskem gospodarstvu, in se predelava opravlja v okviru re-
gistrirane dopolnilne dejavnosti na kmetiji ali predelavo opravlja 
samostojni podjetnik posameznik oziroma pravna oseba, če 
izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 23. člena tega zakona;

– gradnjo gradbenih inženirskih objektov, ki so v skladu 
s predpisi, ki urejajo določitev klasifikacije vrst objektov CC-SI 
glede na namen uporabe objektov, uvrščeni v skupino cevo-
vodov, komunikacijskih omrežij in elektroenergetskih vodov;

– gradnjo akumulacij, pri katerih je celotna prostornina 
akumulacije namenjena namakanju kmetijskih zemljišč;

– gradnjo drugih kmetijskih gradbenih inženirskih objek-
tov, ki so v skladu s predpisi, ki urejajo določitev klasifikacije 
vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov, uvršče-
ni v skupino drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti.«.

9. člen
V 4. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi odsta-

vek, ki se glasi:
»Po krčitvi gozda v kmetijske namene je treba kmetijska 

zemljišča uporabljati v skladu z namenom iz prejšnjega od-
stavka.«.

Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta tretji in četrti 
odstavek.

10. člen
V 4.a členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Ne glede na prejšnji odstavek so na zemljiščih, ki so po 

namenski in dejanski rabi kmetijska, dopustni nasadi sadik, 
ki so namenjeni pridelavi sadja in oljk, ter nasadi sadik, ki so 
namenjeni pogozdovanju. Ta zemljišča niso predmet gozdno-
gospodarskih načrtov v skladu z zakonom, ki ureja gozdove.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

11. člen
V 7. členu se v četrtem odstavku besedilo »najpozneje 

v enem letu od vročitve odločbe« nadomesti z besedilom »v 
skladu z roki, določenimi v odločbi inšpektorja, ki pa ne smejo 
biti daljši od enega leta«.

V petem odstavku se črta besedilo »druge alinee«.

12. člen
18. člen se črta.

13. člen
V 19. členu se v drugem odstavku v točki a) besedilo 

»agrarnih operacij« nadomesti z besedilom »komasacij in med-
sebojne menjave kmetijskih zemljišč«.

V točki b) se za besedo »dedičem« črtata vejica in bese-
dilo »razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu 
s prejšnjim členom«.

V točki d) se za besedo »pogodbe« črtata vejica in bese-
dilo »razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu 
s prejšnjim členom«.

Točka e) se spremeni tako, da se glasi:
»e) če gre za zemljiško parcelo s površino največ 1.000 m2 

in je vsaj del te zemljiške parcele kmetijske namenske rabe ter 

na tej zemljiški parceli stoji manj zahteven ali zahteven objekt, 
ki ima v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov, izdano 
pravnomočno dovoljenje za gradnjo;«.

V točki g) se za besedo »preužitku« črtata vejica in bese-
dilo »razen če gre za promet z zaščiteno kmetijo, ki ni v skladu 
s prejšnjim členom,«.

V točki h) se besedilo »predpisih o uvedbi in uporabi eno-
tne klasifikacije vrst objektov in o določitvi objektov državnega 
pomena« nadomesti z besedilom »predpisih o določitvi klasifi-
kacije vrst objektov CC-SI glede na namen uporabe objektov«.

Na koncu točke m) se pika nadomesti s podpičjem ter se 
dodata novi točki n) in o), ki se glasita:

»n) če gre za kmetijsko zemljišče oziroma gozd s površi-
no manjšo kot 200 m2 in če ta površina predstavlja manj kot 5 
odstotkov zemljiške parcele;

o) na podlagi pogodbe o nakupu kmetijskega zemljišča, 
na katerem je zgrajena občinska ali državna cesta v skladu z 
zakonom, ki ureja ceste.«.

V tretjem odstavku se prva alinea črta.
Dosedanji druga in tretja alinea postaneta prva in druga 

alinea.

14. člen
V 20. členu se v četrtem odstavku številka »30« nadome-

sti s številko »15«.

15. člen
V 22. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Vloga, da odobritev pravnega posla ni potrebna, se vloži 

pri upravni enoti, na območju katere leži nepremičnina oziroma 
njen pretežni del. O tem, da odobritev pravnega posla ni po-
trebna, upravna enota izda odločbo.«.

16. člen
Za 23. členom se doda nov 23.a člen, ki se glasi:

»23.a člen
Če je predmet prodaje ena zemljiška parcela, na kateri je 

več kmetijske namenske rabe kot gozdne, se pri uveljavljanju 
predkupne pravice pri nakupu uporablja ta zakon, razen če ima 
Republika Slovenija predkupno pravico po posebnem zakonu.

Če se kot celota prodaja več zemljiških parcel skupaj, 
od katerih so nekatere po namenski rabi kmetijske druge pa 
gozdne, in delež kmetijske namenske rabe predstavlja vsaj 
20 odstotkov skupne površine, se pri uveljavljanju predkupne 
pravice pri nakupu uporablja ta zakon, razen če ima Republika 
Slovenija predkupno pravico po posebnem zakonu.

Če pri nakupu kmetijskega zemljišča v lasti fizičnih in 
pravnih oseb zasebnega prava predkupni upravičenec po prej-
šnjem členu uveljavlja predkupno pravico kot zakupnik zemlji-
šča, ki je naprodaj, mora najmanj predhodna tri leta uveljavljati 
ukrepe kmetijske politike v skladu s predpisom, ki ureja izvedbo 
ukrepov kmetijske politike.«.

17. člen
25. člen se črta.

18. člen
Za 25. členom se doda nov 25.a člen, ki se glasi:

»25.a člen
Lastnik kmetijskega zemljišča, ki je kmetijsko zemljišče 

prodal za potrebe izvedbe prostorskih ureditev državnega po-
mena ali je bil iz tega namena razlaščen v skladu z zakonom, 
ki ureja prostor, lahko v desetih letih od prodaje ali razlastitve 
kupi ali zakupi kmetijsko zemljišče na območju občine ali so-
sednje občine, v kateri leži kmetijsko zemljišče, ki ga je prodal 
za potrebe izvedbe prostorskih ureditev državnega pomena ali 
je bil iz tega namena razlaščen v skladu z zakonom, ki ureja 
prostor, vendar največ do površine, prodane ali razlaščene po 
tem členu.
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Pristojna upravna enota izda odločbo, da odobritev prav-
nega posla iz tega člena ni potrebna. Lastnik kmetijskega 
zemljišča, ki je prodal ali bil razlaščen po prejšnjem odstavku, 
pristojni upravni enoti priloži prodajno pogodbo ali odločbo o 
razlastitvi zaradi dokazovanja izpolnjevanja pogojev iz tega 
člena.

Zaradi spremljanja skupne površine kupljenih kmetijskih 
zemljišč in zakupljenih površin kmetijskih zemljišč po posame-
znem lastniku pristojna upravna enota vodi seznam nakupov in 
zakupov zemljišč na območju te upravne enote (v nadaljnjem 
besedilu: seznam). Seznam vsebuje naslednje podatke posa-
meznika, ki je upravičen kupiti kmetijsko zemljišče ali zakupiti 
kmetijsko zemljišče pod pogoji iz tega člena:

– ime in priimek ali naziv pravne osebe;
– rojstni datum ali matično številko pravne osebe;
– podatke o prebivališču ali sedežu;
– podatke o kmetijskih zemljiščih, ki jih je prodal za potre-

be izvedbe prostorskih ureditev državnega pomena ali je bil iz 
tega namena razlaščen v skladu z zakonom, ki ureja prostor 
(parcelne številke zemljišč in njihova velikost);

– podatke o nakupu kmetijskih zemljišč ali zakupu ze-
mljišč pod pogoji iz prvega odstavka tega člena (parcelne 
številke zemljišč in njihova velikost).

Ne glede na prvi odstavek 23. člena tega zakona ima 
prednost pri nakupu kmetijskega zemljišča lastnik kmetijskega 
zemljišča iz prvega odstavka tega člena, razen če prednost pri 
nakupu kmetijskega zemljišča uveljavlja solastnik iz 1. točke 
prvega odstavka 23. člena tega zakona.

Osebni podatki iz tretjega odstavka tega člena se vodijo 
še dve leti po prenehanju pravice iz tega člena in se nato ar-
hivirajo.«.

19. člen
Za naslovom »IV. ZAKUP KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ« se 

doda nov 25.b člen, ki se glasi:

»25.b člen
Določbe tega poglavja se uporabljajo za kmetijska zemlji-

šča v lasti Republike Slovenije in lokalnih skupnosti.
Za kmetijska zemljišča v lasti fizičnih in pravnih oseb 

zasebnega prava se uporablja zakon, ki ureja obligacijska 
razmerja.«.

20. člen
V 29. členu se v tretjem odstavku število »23« nadomesti 

s številom »20«.

21. člen
V 38. členu se v prvem odstavku besedilo »še neamortizi-

rano« nadomesti z besedo »tržno« in beseda »neamortizirane« 
z besedo »tržne«.

22. člen
V 39. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Agrarne operacije so medsebojna menjava kmetijskih 

zemljišč, arondacije, komasacije, melioracije in razdružitev so-
lastnine na kmetijskih zemljiščih.«.

23. člen
Za 44. členom se doda nov 44.a člen, ki se glasi:

»44.a člen
Vse odločbe, sklepi in drugi dokumenti s področja agrar-

nih operacij iz tega zakona se vročajo z navadno vročitvijo. 
Če vročitev ni bila izvedena zaradi pomanjkljivega naslova, se 
vročitev odločbe, sklepa ali drugega dokumenta opravi tako, da 
se objavi na enotnem državnem portalu E-uprave. Šteje se, da 
je vročitev opravljena 30. dan od dneva odpreme, navedenega 
na odločbi, sklepu ali na drugem dokumentu, ali 30. dan od 
dneva objave na državnem portalu E-uprave.

Ne glede na prejšnji odstavek se v postopku komasacij 
odločba o novi razdelitvi zemljišč in odločba, sklepi in drugi 

dokumenti v postopku razdružitve solastnine na kmetijskih 
zemljiščih vročajo v skladu z zakonom, ki ureja splošni upravni 
postopek.«.

24. člen
V 45. členu se za prvim odstavkom doda nov drugi od-

stavek, ki se glasi:
»Za medsebojno menjavo kmetijskih zemljišč po tem 

zakonu se šteje tudi menjava kmetijskih zemljišč za gozdna 
zemljišča in obratno.«.

25. člen
46. člen se spremeni tako, da se glasi:

»46. člen
O izpolnjevanju pogojev za medsebojno menjavo kme-

tijskih zemljišč po tem zakonu upravna enota izda odločbo v 
upravnem postopku.«.

26. člen
V 55. členu se v prvem odstavku za besedilom »zao-

krožena zemljišča« doda besedilo »in lahko zemljišča bolj 
gospodarno upravlja«.

27. člen
V 56. členu se v petem odstavku v peti alinei črta besedilo 

»upravno overjene« in »upravno overjeno«.

28. člen
V 56.a členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti 

odstavek, ki se glasi:
»V pogodbeni komasaciji se lahko solastnina na posa-

meznem zemljišču razdruži zaradi boljše rabe posameznega 
zemljišča tako, da dosedanji solastnik zemljišča pridobi so-
razmerni del zemljišča v izključno last. To mora biti razvidno iz 
pogodbe o komasaciji.«.

29. člen
Za 60. členom se doda nov 60.a člen, ki se glasi:

»60.a člen
V komasacijskem postopku se lahko solastnina na posa-

meznem zemljišču oziroma več zemljiščih, vloženih v koma-
sacijski sklad, deli zaradi boljše rabe posameznega zemljišča 
tako, da dosedanji solastnik zemljišča na podlagi svoje izka-
zane volje pridobi iz komasacijskega sklada sorazmerni del 
zemljišča v izključno last.

Zemljišče ali več zemljišč, ki jih dosedanji solastnik pridobi 
v izključno last, se določi v skladu s tem zakonom, pri čemer 
se kot vrednost vloženega zemljišča šteje vrednost njegovega 
lastniškega oziroma solastniškega deleža na vloženih zemlji-
ških parcelah.

Solastnik posameznega zemljišča lahko do konca razgr-
nitve elaborata obstoječega stanja zemljišč na komasacijskem 
območju organu, ki vodi komasacijski postopek, da pisno iz-
javo, da želi v komasacijskem postopku deliti svoj solastniški 
delež oziroma deleže in pridobiti zemljiško parcelo ali več par-
cel v izključno last. Po koncu razgrnitve elaborata obstoječega 
stanja zemljišč na komasacijskem območju te izjave solastnik 
ne more več preklicati ali spremeniti.

Po koncu razgrnitve elaborata obstoječega stanja uprav-
na enota pozove solastnike zemljišč na komasacijskem obmo-
čju, na katerih je vsaj en solastnik dal izjavo, da želi v komasa-
cijskem postopku deliti svoj solastniški delež oziroma deleže in 
pridobiti zemljiško parcelo ali več parcel v izključno last, da se 
v roku osmih dni izjavijo, ali želijo v komasacijskem postopku 
deliti svoj solastniški delež in pridobiti zemljiško parcelo ali več 
parcel v izključno last. Po preteku roka izjav ni več mogoče dati, 
preklicati ali spremeniti.

Ne glede na drugi odstavek tega člena se v primerih, ko 
ima komasacijski udeleženec na vloženih zemljiških parcelah 
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samo solastniški delež in je vsota njegovih solastniških deležev, 
izraženih v površini, manj kot 1.000 m2, delitev solastniškega 
deleža v komasacijskem postopku ne opravi.

Če je v komasacijskem postopku udeležena tudi Repu-
blika Slovenija, ki jo zastopa Sklad, Sklad odkupi solastniške 
deleže od posameznega solastnika, ki to želi, če vsota njegovih 
solastniških deležev, izraženih v površini, predstavlja manj kot 
1.000 m2, razen če je nakupna cena solastniškega deleža ze-
mljišča nesorazmerna glede na tržno primerljive cene.

Upravna enota obvesti sodišče o zemljiških parcelah, ki 
so predmet komasacijskega postopka in za katere so solastni-
ki dali izjavo iz tretjega odstavka tega člena. Če na kateri od 
teh zemljiških parcel teče nepravdni postopek delitve stvari v 
solastnini, sodišče postopek prekine do konca komasacijskega 
postopka.«.

30. člen
V 78. členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Izkoriščanje mineralnih surovin, sanacija posledic izko-

riščanja mineralnih surovin in sanacija odlagališč se ne štejejo 
za agromelioracijo po tem zakonu.«.

31. člen
V 79. členu se v tretjem odstavku v točki b) črta besedilo 

»upravno overjene« in »upravno overjeno«.

32. člen
V 80. členu se za tretjim odstavkom doda nov četrti od-

stavek, ki se glasi:
»Če lastnik kmetijskih zemljišč iz utemeljenih razlogov 

pred potekom predvidenega datuma zaključka agromelioracij-
skih del ne more zaključiti izvedbe agromelioracijskih del ali se 
dela še niso začela, lahko enkrat zaprosi za določitev novega 
predvidenega datuma zaključka izvedbe agromelioracijskih del, 
ki ne sme biti daljši od dveh let. Ministrstvo, pristojno za kmetij-
stvo, po uradni dolžnosti pridobi mnenje kmetijske inšpekcije, 
iz katerega mora biti razvidno, ali se agromelioracijska dela 
izvajajo v skladu z odločbo o uvedbi zahtevne agromelioracije. 
Če so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka, ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo, izda odločbo o določitvi novega predvidenega 
datuma zaključka agromelioracijskih del.«.

33. člen
V 81. členu se v šestem odstavku v točki č) črta besedilo 

»upravno overjene« in »upravno overjeno«.
Za dvanajstim odstavkom se doda nov trinajsti odstavek, 

ki se glasi:
»Če lastnik kmetijskih zemljišč iz utemeljenih razlogov 

pred potekom predvidenega datuma zaključka agromelioracij-
skih del na komasacijskem območju ne more zaključiti izvedbe 
agromelioracijskih del ali se dela še niso začela, lahko enkrat 
zaprosi za določitev novega predvidenega datuma zaključka 
izvedbe agromelioracijskih del na komasacijskem območju, ki 
ne sme biti daljši od dveh let. Ministrstvo, pristojno za kmetij-
stvo, po uradni dolžnosti pridobi mnenje kmetijske inšpekcije, 
iz katerega mora biti razvidno, ali se agromelioracijska dela 
izvajajo v skladu z odločbo o uvedbi agromelioracije na koma-
sacijskem območju. Če so izpolnjeni pogoji iz tega odstavka, 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, izda odločbo o določitvi 
novega predvidenega datuma zaključka agromelioracijskih del 
na komasacijskem območju.«.

34. člen
83. člen se spremeni tako, da se glasi:

»83. člen
Osuševalni sistem se lahko ukine:
– če osuševanje na območju osuševalnega sistema za-

radi spremembe talnega vodnega režima ni več potrebno ali
– če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki 

imajo v lasti več kot dve tretjini površin kmetijskih zemljišč na 

območju osuševalnega sistema, in če se z ukinitvijo strinjata 
dve tretjini lastnikov kmetijskih zemljišč na območju osuševal-
nega sistema.

V primeru iz prve alinee prejšnjega odstavka ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, odloči na podlagi vloge izvajalca javne 
službe upravljanja in vzdrževanja, izbranega v skladu z zako-
nom, ki ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: izvajalec držav-
ne javne službe), izvajalca lokalne javne službe ali osuševalne 
zadruge. Vlogi se priloži elaborat, ki jo izdelata hidrogeolog 
in agronom. V primeru iz druge alinee prejšnjega odstavka 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči na podlagi vloge 
lastnikov zemljišč, izvajalca državne javne službe, izvajalca 
lokalne javne službe ali osuševalne zadruge. Vlogi se priloži 
soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč.

Območje osuševalnega sistema se lahko spremeni na 
predlog izvajalca državne javne službe, izvajalca lokalne javne 
službe, osuševalne zadruge ali lastnika kmetijskega zemljišča.

V primeru predloga izvajalca državne ali lokalne javne 
službe iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za kmetij-
stvo, odloči na podlagi vloge, ki se ji priloži elaborat, ki uteme-
ljuje predlog spremembe območja osuševalnega sistema. V 
primeru predloga osuševalne zadruge ali lastnika kmetijskega 
zemljišča iz prejšnjega odstavka ministrstvo, pristojno za kme-
tijstvo, odloči na podlagi vloge, ki se ji priloži elaborat, ki ga 
izdelata hidrogeolog in agronom, ki utemeljuje predlog spre-
membe območja osuševalnega sistema.

Iz elaborata iz prejšnjega odstavka mora biti razvidno:
– da osuševalni sistem na kmetijskem zemljišču, ki je pre-

dlog spremembe območja osuševalnega sistema, ne opravlja 
funkcije osuševanja ali

– da osuševalni sistem na kmetijskem zemljišču, ki je 
predlog spremembe območja osuševalnega sistema, opravlja 
funkcijo osuševanja.

Na podlagi pravnomočne odločbe iz drugega odstavka 
tega člena se osuševalni sistem izbriše iz evidence osuševal-
nih in namakalnih sistemov, ki se vodi v skladu z zakonom, ki 
ureja kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: evidenca osuševalnih 
in namakalnih sistemov). Na podlagi pravnomočne odločbe 
iz četrtega odstavka tega člena se sprememba evidentira v 
evidenci osuševalnih in namakalnih sistemov.

Ukinitev osuševalnega sistema iz tega člena ne pomeni 
tudi njegove razgradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev 
objektov.«.

35. člen
Za 89. členom se doda nov 89.a člen, ki se glasi:

»89.a člen
Gradnja in vzdrževanje lokalnih in državnih namakalnih 

sistemov je v javnem interesu.
Lokalna skupnost ali Sklad lahko uvedeta postopek za 

pridobitev služnosti v javno korist ali lastninske oziroma stavb-
ne pravice v javno korist v skladu s tem zakonom in v skladu z 
zakonom, ki ureja razlastitev.«.

36. člen
V 90. členu se za prvo alineo doda nova druga alinea, ki 

se glasi:
»– državne namakalne sisteme: Sklad;«.
Dosedanja druga alinea postane tretja alinea.

37. člen
V 91. členu se v drugem odstavku za besedo »uvedbo« 

doda besedilo »državnega ali«.
V petem odstavku se v napovednem stavku za besedo 

»uvedbo« doda besedilo »državnega ali«.
Točka a) se spremeni tako da se glasi:
»a) pogodbo o namakanju:
– med lastnikom kmetijskega zemljišča na predvidenem 

območju lokalnega namakalnega sistema in lokalno skupno-
stjo, s katero se lastnik kmetijskega zemljišča na predvidenem 
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območju lokalnega namakalnega sistema strinja z uvedbo ter 
se zavezuje, da bo najpozneje v štirih letih po izgradnji lokalne-
ga namakalnega sistema lokalni namakalni sistem začel upo-
rabljati in da bo kril stroške iz 96. člena tega zakona, ki bodo 
nastali v zvezi z uporabo lokalnega namakalnega sistema, v 
sorazmerju s površino, opredeljeno v pogodbi o namakanju. 
Pogodba se sklene najmanj za čas trajanja amortizacije lokal-
nega namakalnega sistema. Če lokalni namakalni sistem omo-
goča, se lahko stroški iz četrte in pete alinee tretjega odstavka 
96. člena tega zakona obračunavajo po dejanski porabi, ali

– med lastnikom kmetijskega zemljišča na predvidenem 
območju državnega namakalnega sistema in Skladom, s kate-
ro se lastnik kmetijskega zemljišča na predvidenem območju 
državnega namakalnega sistema strinja z uvedbo ter se zave-
zuje, da bo najpozneje v štirih letih po izgradnji državnega na-
makalnega sistema državni namakalni sistem začel uporabljati 
in da bo kril stroške iz 98. člena tega zakona, ki bodo nastali v 
zvezi z uporabo državnega namakalnega sistema, v sorazmer-
ju s površino, opredeljeno v pogodbi o namakanju. Pogodba se 
sklene najmanj za čas trajanja amortizacije državnega nama-
kalnega sistema. Če državni namakalni sistem omogoča, se 
lahko stroški iz četrte in pete alinee tretjega odstavka 98. člena 
tega zakona obračunavajo po dejanski porabi;«.

V točki b) se v prvem stavku črta beseda »lokalnega«. 
Drugi stavek se spremeni tako, da se glasi: »Območje nama-
kalnega sistema in vključene parcele morajo biti priložene tudi 
v digitalni obliki;«.

V točki c) se črta beseda »lokalnega«.
V točki d) se črta beseda »lokalnega«.
V točki e) se besedilo »ki predlaga uvedbo lokalnega 

namakalnega sistema« nadomesti z besedilom »če gre za 
lokalni namakalni sistem, oziroma Skladu, če gre za državni 
namakalni sistem«.

Šesti in sedmi odstavek se črtata.
V dosedanjem osmem odstavku, ki postane šesti odsta-

vek, se za besedo »območje« doda besedilo »državnega ali« in 
za besedo »območja« doda besedilo »državnega ali«.

V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi od-
stavek, se v točki a) podpičje nadomesti s piko in doda nov sta-
vek, ki se glasi: »Območje namakalnega sistema in vključene 
parcele morajo biti priložene tudi v digitalni obliki;«.

V točki b) se črta besedilo »upravno overjene« in »uprav-
no overjeno«.

Dosedanji deseti odstavek postane osmi odstavek.
V dosedanjem enajstem odstavku, ki postane deveti od-

stavek, se za besedo »lokalnega« doda besedilo »ali držav-
nega«.

38. člen
V 92. členu se v tretjem odstavku za besedo »lokalnega« 

doda besedilo »ali državnega«.
V petem odstavku se besedilo »melioracijskih sistemov 

in naprav« nadomesti z besedilom »osuševalnih in namakalnih 
sistemov«.

Sedmi in osmi odstavek se črtata.
V dosedanjem devetem odstavku, ki postane sedmi od-

stavek, se za besedo »lokalnega« doda besedilo »in držav-
nega«.

39. člen
94. člen se spremeni tako, da se glasi:

»94. člen
Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ležijo znotraj meje območja 

lokalnega ali državnega namakalnega sistema, ki niso podpisali 
pogodbe o namakanju v skladu s točko a) petega odstavka 
91. člena tega zakona, se lahko naknadno priključijo na nama-
kalni sistem, če se z njihovo priključitvijo ohranjajo dosežene 
hidravlične značilnosti namakalnega sistema. V teh primerih z 
lastnikom lokalnega namakalnega sistema ali Skladom, če gre 
za državni namakalni sistem, podpišejo pogodbo o namakanju.

Lastniki kmetijskih zemljišč, ki ne ležijo znotraj meje ob-
močja lokalnega ali državnega namakalnega sistema, se lahko 
naknadno priključijo na namakalni sistem, če se z njihovo 
priključitvijo ohranjajo dosežene hidravlične značilnosti nama-
kalnega sistema. V teh primerih z lastnikom lokalnega nama-
kalnega sistema ali Skladom, če gre za državni namakalni 
sistem, podpišejo pogodbo o namakanju.

V primeru iz prejšnjega odstavka o spremembi obmo-
čja lokalnega ali državnega namakalnega sistema na podlagi 
vloge lastnika lokalnega namakalnega sistema ali Sklada, če 
gre za državni namakalni sistem, odloči ministrstvo, pristojno 
za kmetijstvo. Vlogi je treba priložiti pogodbo o namakanju iz 
prejšnjega odstavka, vodno pravico ter predpisana soglasja 
ali dovoljenja pristojnih organov, če se sprememba območja 
namakalnega sistema nanaša na območja varovanj in omejitev 
po posebnih predpisih. Stroške priključitve na namakalni sistem 
nosijo lastniki kmetijskih zemljišč, ki se priključijo namakalnemu 
sistemu.

Območje zasebnega namakalnega sistema se lahko raz-
širi ali zmanjša, če se s tem strinjata lastnik zasebnega nama-
kalnega sistema in lastnik kmetijskega zemljišča, ki je predmet 
spremembe območja zasebnega namakalnega sistema. Vlogo 
za spremembo območja zasebnega namakalnega sistema pri 
ministrstvu, pristojnem za kmetijstvo, vloži lastnik zasebnega 
namakalnega sistema. Vlogi je treba priložiti izjavo lastnika 
zasebnega namakalnega sistema, da se strinja s širitvijo ali 
zmanjšanjem zasebnega namakalnega sistema, izjavo lastnika 
kmetijskega zemljišča, ki je predmet spremembe območja za-
sebnega namakalnega sistema, vodno pravico ter predpisana 
soglasja ali dovoljenja pristojnih organov, če se sprememba 
območja zasebnega namakalnega sistema nanaša na obmo-
čja varovanj in omejitev po posebnih predpisih. O spremembi 
območja zasebnega namakalnega sistema odloči ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo.

Lokalni ali državni namakalni sistem se lahko ukine:
– če preneha vodna pravica, nove pa ni mogoče pridobiti,
– če se z ukinitvijo strinjajo lastniki kmetijskih zemljišč, ki 

imajo v lasti več kot 80 odstotkov površin kmetijskih zemljišč na 
območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, in če 
se z ukinitvijo strinja 80 odstotkov lastnikov kmetijskih zemljišč 
na območju lokalnega ali državnega namakalnega sistema, ki 
so podpisali pogodbo o namakanju, ali

– če ukinitev predlaga inšpektor, pristojen za kmetijstvo, 
ali inšpektor, pristojen za vode.

Zasebni namakalni sistem se lahko ukine:
– če preneha vodna pravica, nove pa ni mogoče pridobiti,
– če se z ukinitvijo strinja lastnik zasebnega namakalnega 

sistema ali
– če ukinitev predlaga inšpektor, pristojen za kmetijstvo, 

ali inšpektor, pristojen za vode.
Ne glede na zakon, ki ureja vode, je ukinitev namakalne-

ga sistema razlog za prenehanje vodne pravice. Po pravno-
močnosti odločbe o ukinitvi namakalnega sistema ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, o ukinitvi namakalnega sistema obvesti 
organ, pristojen za podeljevanje vodnih pravic.

V primerih iz petega in šestega odstavka tega člena 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, odloči na podlagi vloge 
lastnika namakalnega sistema, če gre za zasebni ali lokalni 
namakalni sistem, Sklada, če gre za državni namakalni sistem, 
ali na podlagi predloga inšpektorja, pristojnega za kmetijstvo, 
ali inšpektorja, pristojnega za vode. Vlogi je treba priložiti:

– akt, iz katerega je razvidno, da vodne pravice za nama-
kanje kmetijskih zemljišč v skladu z zakonom, ki ureja vode, 
ni mogoče pridobiti, po prvi alinei petega in prvi alinei šestega 
odstavka tega člena;

– predlog inšpektorja, pristojnega za kmetijstvo, ki mu je 
priložen zapisnik o ogledu namakalnega sistema, ali odločbo 
inšpektorja, pristojnega za vode, s katero odredi prepoved 
rabe vode;

– soglasja lastnikov kmetijskih zemljišč po drugi alinei 
petega odstavka tega člena ali
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– izjavo lastnika zasebnega namakalnega sistema po 
drugi alinei šestega odstavka tega člena.

Na podlagi pravnomočne odločbe iz tretjega in četrtega 
odstavka tega člena ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, mejo 
območja namakalnega sistema uskladi v evidenci osuševalnih 
in namakalnih sistemov.

Na podlagi pravnomočne odločbe iz osmega odstavka 
tega člena ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, namakalni sis-
tem izbriše iz evidence osuševalnih in namakalnih sistemov.

Ukinitev namakalnega sistema ne pomeni tudi njegove 
razgradnje v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov.«.

40. člen
95. člen se črta.

41. člen
97.a člen se spremeni tako, da se glasi:

»97.a člen
Če lokalna skupnost izkaže interes za prenos lastnin-

ske pravice na državnem namakalnem sistemu, zgrajenem 
v skladu s tem zakonom, razen na namakalni opremi, o tem 
obvesti Sklad. Če Sklad oceni, da je prenos lastninske pravice 
na državnem namakalnem sistemu upravičen, z lokalno sku-
pnostjo sklene pogodbo o prenosu državnega namakalnega 
sistema na lokalno skupnost. Skupaj s prenosom lastninske 
pravice na namakalnem sistemu se preneseta tudi upravljanje 
in vzdrževanje tega namakalnega sistema, razen upravljanja 
in vzdrževanja namakalne opreme. Prenos lastninske pravice, 
upravljanja in vzdrževanja državnega namakalnega sistema na 
lokalno skupnost je mogoč po preteku petih let od izgradnje dr-
žavnega namakalnega sistema. O prenosu lastninske pravice 
ter prenosu upravljanja in vzdrževanja iz tega odstavka Sklad 
obvesti lastnike zemljišč na območju namakalnega sistema. S 
prenosom iz tega odstavka državni namakalni sistem postane 
lokalni namakalni sistem.«.

42. člen
V 98. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Lastniki kmetijskih zemljišč na območju državnega na-

makalnega sistema, ki sklenejo pogodbo o namakanju v skladu 
s točko a) petega odstavka 91. člena tega zakona, so dolžni 
plačevati stroške iz prve, druge in tretje alinee tretjega odstav-
ka tega člena v sorazmerju s površino kmetijskega zemljišča, 
opredeljeno v pogodbi o namakanju. Stroški iz četrte in pete 
alinee tretjega odstavka tega člena se obračunajo po dejanski 
porabi.«.

Tretji odstavek se črta.
Dosedanja četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti 

odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane peti odstavek, 

se v prvem stavku za besedo »stroškov« doda besedilo »iz 
prve, druge in tretje alinee tretjega odstavka tega člena«.

V dosedanjem sedmem odstavku, ki postane šesti od-
stavek, se beseda »četrtega« nadomesti z besedo »tretjega«.

Dosedanji osmi do enajsti odstavek postanejo sedmi do 
deseti odstavek.

43. člen
Za 98.a členom se doda naslov podpoglavja, ki se glasi: 

»6. Razdružitev solastnine na kmetijskih zemljiščih«.

44. člen
Za novim naslovom 6. podpoglavja se dodajo novi 98.b, 

98.c, 98.č, 98.d, 98.e, 98.f in 98.g člen, ki se glasijo:

»98.b člen
Solastnina na kmetijskem zemljišču se lahko deli z name-

nom boljše rabe kmetijskega zemljišča.
Delitev solastnine iz prejšnjega odstavka se lahko izvede 

na zemljiščih, ki so v solasti Republike Slovenije in na kate-

rih se je vzpostavila solastnina po pravnomočno zaključenih 
denacionalizacijskih postopkih v skladu z zakonom, ki ureja 
denacionalizacijo.

Predmet delitve solastnine je posamezna zemljiška par-
cela ali več zemljiških parcel, če:

– je imetnikov solastninske pravice vsaj pet;
– je površina ene ali več zemljiških parcel večja od 1 ha;
– so na vseh zemljiških parcelah isti solastniki;
– na zemljiški parceli ne stoji objekt in
– parcele medsebojno mejijo, meja zemljiške parcele 

ali zunanja meja oboda več sosednjih zemljiških parcel pa je 
urejena v skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.

Postopek delitve solastnine vodi ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo.

98.c člen
Predlog za delitev solastnine se lahko vloži, če se z de-

litvijo solastnine strinjajo solastniki zemljiške parcele ali več 
zemljiških parcel, ki imajo v lasti več kot dve tretjini solastniških 
deležev.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnem sodišču 
preveri, ali na zemljiški parceli ali več zemljiških parcelah, ki so 
predmet predloga za delitev solastnine, teče nepravdni posto-
pek delitve stvari v solastnini. Če na teh zemljiških parcelah 
teče nepravdni postopek, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
postopek delitve solastnine ustavi.

Predlog za delitev solastnine lahko poda en ali več so-
lastnikov.

Predlogu za delitve solastnine je treba priložiti:
a) seznam solastnikov zemljiške parcele ali več zemljiških 

parcel s podatki o njihovih osebnih imenih in naslovih prebi-
vališč, rojstnih datumih, solastniškem deležu ter izjave tistih 
solastnikov, ki se strinjajo z uvedbo delitve solastnine in ki želijo 
pridobiti solastniški delež v izključno last. Če gre za pravno 
osebo, je treba predlogu za uvedbo priložiti podatek o firmi, 
sedežu, davčni številki, solastniški delež, ter izjavo zastopnika 
pravne osebe, da se strinja z uvedbo delitve solastnine in da 
želi pridobiti solastniški delež v izključno last;

b) elaborat vrednotenja zemljiške parcele ali več zemlji-
ških parcel;

c) idejno zasnovo delitve zemljiške parcele ali več ze-
mljiških parcel, ki je vrisana v zemljiškokatastrskem načrtu (v 
merilu 1 : 1.000), iz katere morajo biti razvidni najmanj:

– obstoječa meja zemljiške parcele ali več zemljiških 
parcel s parcelnimi številkami in navedba katastrske občine ali 
katastrskih občin ter

– delitev zemljišč na zemljiški parceli ali več zemljiških 
parcelah (npr. predlagane smeri obdelave, vrisani obstoječi 
trajni nasadi, predvidena lokacija zemljiške parcele, ki ostane v 
solastnini, predlog dostopa do novih zemljiških parcel).

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, z vpogledom v zemlji-
ški kataster ali kataster nepremičnin preveri, ali je meja zemlji-
ške parcele ali zunanja meja oboda več sosednjih zemljiških 
parcel, ki so predmet predloga delitve solastnine, urejena v 
skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin. Če meje niso 
urejene, ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, prekine postopek 
in vlagatelja predloga za delitev solastnine napoti, da pri Ge-
odetski upravi Republike Slovenije vloži zahtevo za ureditev 
meje parcele.

Elaborat vrednotenja zemljiške parcele in idejno zasnovo 
delitve iz četrtega odstavka tega člena izdela organizacija iz 
drugega odstavka 63. člena tega zakona.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pri pristojnih organih 
preveri skladnost seznama solastnikov zemljišč z lastniškim 
stanjem v zemljiški knjigi.

98.č člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, preveri pogoje iz 

98.b člena tega zakona. Če so pogoji izpolnjeni, ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, pozove vse solastnike, ki niso dali 
soglasja k delitvi solastnine, da v 15 dneh dajo izjavo, ali se 
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strinjajo z uvedbo delitve solastnine in pridobitvijo solastniške-
ga deleža v izključno last.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, pozove vlagatelja, da 
na podlagi pridobljenih soglasij k razdelitvi solastnine in idejne 
zasnove razdelitve zemljišč v roku 60 dni pripravi elaborat 
delitve solastnine zemljiške parcele ali več zemljiških parcel 
(v nadaljnjem besedilu: elaborat delitve solastnine). Elaborat 
delitve solastnine pripravi organizacija iz drugega odstavka 
63. člena tega zakona.

Elaborat delitve solastnine mora vključevati predlog na-
črta delitve solastnine, ki se izdela grafično kot načrt novih 
parcel z vpisanimi podatki o lastnikih in površinah, ter izjavo 
pooblaščenega inženirja s področja geodezije, da so upošte-
vani kriteriji za delitev solastnine iz prvega odstavka 98.d člena 
tega zakona.

Elaborat delitve solastnine mora biti izdelan v skladu z 
zakonom, ki ureja kataster nepremičnin. Sestavni del elabo-
rata delitve solastnine je tudi elaborat spremembe bonitete 
zemljiških parcel.

98.d člen
Zemljiška parcela ali več zemljiških parcel se deli na pod-

lagi naslednjih kriterijev:
– solastnik, ki se strinja z uvedbo delitve solastnine in 

želi pridobiti solastniški delež v izključno last, lahko po delitvi 
zemljiške parcele ali več zemljiških parcel dobi praviloma eno 
parcelo;

– solastniki, ki se ne strinjajo z uvedbo delitve solastnine 
in ne želijo pridobiti solastniškega deleža v izključno last, po 
delitvi zemljiške parcele ali več zemljiških parcel ostanejo v 
solastniški skupnosti in se jim določi solastniški delež;

– solastnik iz prve alinee tega odstavka dobi zemljiško 
parcelo čim bližje zemljiščem, ki jih ima v lasti oziroma v upo-
rabi;

– na delu zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, ki so 
predmet delitve solastnine, na katerih imajo solastniki vzposta-
vljen trajni nasad, se delitev izvede tako, da se novo dodeljena 
zemljiška parcela v izključni lasti praviloma dodeli na območju 
trajnega nasada glede na obseg solastniškega deleža;

– razlika v površini dodeljene zemljiške parcele posame-
znemu solastniku glede na solastniški delež ne sme presegati 
15 odstotkov;

– vse na novo dodeljene zemljiške parcele morajo imeti 
dostop ali urejeno služnost poti.

Če je zaradi delitve solastnine na zemljiški parceli ali več 
zemljiških parcelah, ki so predmet delitve solastnine, treba 
vzpostaviti nove dostopne poti, se vsakemu solastniku so-
razmerno z vloženim solastniškim deležem zmanjša površina 
dodeljene zemljiške parcele.

98.e člen
Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, javno razgrne elaborat 

delitve solastnine in elaborat vrednotenja zemljiške parcele ali 
več zemljiških parcel. Elaborata morata biti javno razgrnjena 
najmanj petnajst dni. Javna razgrnitev poteka v prostorih mini-
strstva, pristojnega za kmetijstvo.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, vse solastnike ze-
mljiške parcele ali več zemljiških parcel, ki so predmet delitve 
solastnine, pisno povabi na javno razgrnitev elaboratov iz prej-
šnjega odstavka. Solastniki zemljiške parcele ali več zemljiških 
parcel, ki so predmet delitve solastnine, lahko v času javne 
razgrnitve dajo pripombe k elaboratoma iz prejšnjega odstavka.

Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, preuči zbrane pripom-
be iz javne razgrnitev elaboratov iz prvega odstavka tega člena. 
Upravičene pripombe posreduje vlagatelju in ga pozove, naj v 
roku 60 dni posreduje dopolnjena elaborat delitve solastnine in 
elaborat vrednotenja zemljiške parcele ali več zemljiških parcel.

Po ustrezni dopolnitvi ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, 
potrdi elaborata iz prejšnjega odstavka. Organizacija iz druge-
ga odstavka 63. člena tega zakona po potrditvi elaboratov v 
roku 60 dni seznani solastnike z na novo dodeljenimi zemljiški-
mi parcelami v naravi. Na dodelitev zemljiških parcel v naravi 

vabi vse solastnike zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, 
ki so predmet delitve solastnine. Podatke o morebitnih zača-
snih zastopnikih ali skrbnikih za posebne primere posreduje 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo.

O končani seznanitvi solastnikov z na novo dodeljenimi 
zemljiškimi parcelami v naravi vlagatelj obvesti ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo. Obvestilu morata biti priložena elaborat 
delitve solastnine in izjava pooblaščenega inženirja s področja 
geodezije, da je bila izvedena seznanitev solastnikov z na novo 
dodeljenimi zemljiškimi parcelami v naravi.

Na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka ministrstvo, 
pristojno za kmetijstvo, odloči o delitvi solastnine. Sestavni 
del odločbe je tudi elaborat delitve zemljiške parcele ali več 
zemljiških parcel.

98.f člen
Hipoteke in druga stvarna bremena, vpisana na zemlji-

ški parceli ali več zemljiških parcelah, se ob delitvi zemljiške 
parcele ali več zemljiških parcel vpišejo na na novo dodeljene 
zemljiške parcele, kar mora biti razvidno iz odločbe.

Služnosti in lastninske omejitve, ki po delitvi solastnine 
niso več potrebne, prenehajo, ustanovijo pa se nove, če je 
to potrebno glede na novo delitev zemljiške parcele ali več 
zemljiških parcel.

Služnosti iz prejšnjega odstavka se ustanovijo z odločbo 
o delitvi solastnine.

Solastniki morajo prevzeti njim dodeljene in pokazane 
zemljiške parcele v posest in obdelavo takoj po vročitvi odločbe 
o delitvi solastnine.

Pritožba zoper odločbo o delitvi solastnine ne zadrži njene 
izvršitve.

Pravnomočna odločba o delitvi solastnine je podlaga za 
vpis na novo dodeljenih zemljiških parcel v zemljiški kataster 
in zemljiško knjigo. Evidentiranje sprememb podatkov v ze-
mljiškem katastru in zemljiški knjigi na podlagi pravnomočne 
odločbe o delitvi solastnine predlaga ministrstvo, pristojno za 
kmetijstvo.

98.g člen
Pri vrednotenju zemljiške parcele ali več zemljiških parcel 

se posamezni deli zemljiške parcele ali več zemljiških parcel 
uvrščajo v vrednostne razrede. Vsakemu vrednostnemu ra-
zredu se določi vrednost enega kvadratnega metra v cenilnih 
enotah. Cenilni enoti se določi vrednost v denarju.

Metoda vrednotenja zemljiške parcele ali več zemljiških 
parcel iz prejšnjega odstavka temelji na oceni proizvodne spo-
sobnosti dela zemljiške parcele ali več zemljiških parcel, ki se 
določi v obliki bonitetnih točk, in vrednosti prostora.

Osebe za vrednotenje zemljiške parcele ali več zemljiških 
parcel iz tega člena morajo imeti pooblastilo za bonitiranje v 
skladu z zakonom, ki ureja kataster nepremičnin.

Na zahtevo ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ki ji 
je priložen elaborat spremembe bonitete zemljiških parcel, 
Geodetska uprava Republike Slovenije evidentira spremembe 
bonitete zemljišč v zemljiškem katastru.

Za vrednotenje zemljiške parcele ali več zemljiških parcel 
iz prvega in drugega odstavka tega člena se uporablja metodo-
logija iz petega odstavka 66. člen tega zakona.«.

45. člen
Za 105. členom se doda novo VI.a poglavje in novi 105.a, 

105.b in 105.c člen, ki se glasijo:

»VI.a POSEBNE DOLOČBE

105.a člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja sklad kmetijskih 

zemljišč in gozdov, ter zakona, ki ureja gospodarjenje z gozdovi 
v lasti Republike Slovenije, lahko kmetijska zemljišča ali gozdo-
ve, ki so na podlagi 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih ze-
mljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 
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– uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 
– ZUUJFO, 9/16 – ZGGLRS in 36/21 – ZZIRDKG) postali last 
Republike Slovenije, pravna oseba, ki gospodari s kmetijskimi 
zemljišči oziroma gozdovi, odda v brezplačni zakup oziroma 
najem osebam, ki so imele na teh zemljiščih pravico uporabe, 
preden so ta zemljišča prešla v last Republike Slovenije.

Vlagatelj pisno vlogo, s katero izkaže interes za brez-
plačen zakup oziroma najem kmetijskih zemljišč ali gozdov, 
vloži na pravno osebo, ki gospodari s temi zemljišči, in priloži 
dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– pred 11. 3. 1993 je imel na teh zemljiščih pravico upo-
rabe ali drugo podobno pravico in ta pravica izhaja iz podatkov 
zemljiške knjige ali sklenjenega pravnega posla;

– ima sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo za trajno-
stno gospodarjenje z divjadjo v lovišču oziroma je upravljavec 
lovišča s posebnim namenom ali ima sklenjeno veljavno kon-
cesijsko pogodbo za izvajanje ribiškega upravljanja v ribiških 
okoliših.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izjavo, da 
vlagatelj na zakupljenih oziroma najetih zemljiščih iz tega člena 
ne bo izvajal pridobitne dejavnosti.

Pogodba o brezplačnem zakupu oziroma najemu se skle-
ne:

– za kmetijska ali gozdna zemljišča, za katera ima vlaga-
telj sklenjeno koncesijsko pogodbo, ter

– za čas veljavnosti koncesijske pogodbe iz druge alinee 
drugega odstavka tega člena oziroma za obdobje 20 let, če je 
vlagatelj upravljavec lovišča s posebnim namenom.

105.b člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja sklad kmetijskih 

zemljišč in gozdov, ter zakona, ki ureja gospodarjenje z gozdovi 
v lasti Republike Slovenije, lahko pravna oseba, ki gospodari 
s kmetijskimi ali gozdnimi zemljišči v lasti Republike Slovenije, 
ki so v naravi pasišča, jase ali travniki v loviščih, odda v brez-
plačni zakup oziroma najem osebi, ki ima sklenjeno veljavno 
koncesijsko pogodbo za trajnostno gospodarjenje z divjadjo v 
lovišču ali je upravljavec lovišča s posebnim namenom.

Vlagatelj pisno vlogo, s katero izkaže interes za brez-
plačen zakup oziroma najem kmetijskih zemljišč ali gozdov, ki 
so v naravi pasišča, jase ali travniki v loviščih, vloži na pravno 
osebo, ki gospodari s temi zemljišči, in priloži dokazila o skle-
njeni veljavni koncesijski pogodbi za trajnostno gospodarjenje z 
divjadjo v lovišču ali dokazila, da je vlagatelj upravljavec lovišča 
s posebnim namenom.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izjavo, da 
vlagatelj na zakupljenih oziroma najetih zemljiščih iz tega člena 
ne bo izvajal pridobitne dejavnosti.

Pogodba o brezplačnem zakupu oziroma najemu se sklene:
– za kmetijska ali gozdna zemljišča, ki so v naravi pasi-

šča, jase ali travniki v loviščih, za katera ima oseba sklenjeno 
koncesijsko pogodbo, ter

– za čas veljavnosti koncesijske pogodbe oziroma za 
obdobje 20 let, če je vlagatelj upravljavec lovišča s posebnim 
namenom.

105.c člen
Ne glede na določbe zakona, ki ureja sklad kmetijskih 

zemljišč in gozdov, ter zakona, ki ureja gospodarjenje z gozdovi 
v lasti Republike Slovenije, lahko kmetijska zemljišča ali gozdo-
ve, ki so na podlagi 14. člena Zakona o Skladu kmetijskih ze-
mljišč in gozdov Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 19/10 
– uradno prečiščeno besedilo, 56/10 – ORZSKZ16, 14/15 
– ZUUJFO, 9/16 – ZGGLRS in 36/21 – ZZIRDKG) postali last 
Republike Slovenije, pravna oseba, ki gospodari s kmetijskimi 
zemljišči oziroma gozdovi, odda v brezplačni zakup oziroma 
najem osebam, ki so imele na teh zemljiščih pravico uporabe, 
preden so ta zemljišča prešla v last Republike Slovenije.

Vlagatelj pisno vlogo, s katero izkaže interes za brez-
plačen zakup oziroma najem kmetijskih zemljišč ali gozdov, 
vloži na pravno osebo, ki gospodari s temi zemljišči, in priloži 
dokazila o izpolnjevanju naslednjih pogojev:

– pred 11. 3. 1993 je imel na teh zemljiščih pravico upo-
rabe ali drugo podobno pravico in ta pravica izhaja iz podatkov 
zemljiške knjige ali sklenjenega pravnega posla;

– je planinsko društvo, ki ima status nevladne organiza-
cije v javnem interesu v skladu z zakonom, ki ureja nevladne 
organizacije.

Vlogi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti izjavo, da 
vlagatelj na zakupljenih oziroma najetih zemljiščih iz tega člena 
ne bo izvajal pridobitne dejavnosti.

Pogodba o brezplačnem zakupu oziroma najemu se skle-
ne:

– za kmetijska ali gozdna zemljišča, ki jih vlagatelj potre-
buje za izvajanje dejavnosti v javnem interesu, ter

– za obdobje 20 let.«.

46. člen
V 107. členu se pod A) v sedmi alinei besedilo »so me-

lioracije izvedene« nadomesti z besedilom »se melioracije 
izvajajo«.

Na koncu enajste alinee se pika nadomesti s podpičjem 
in se doda nova dvanajsta alinea, ki se glasi:

»– na podlagi ugotovitvene odločbe iz 2.a člena tega 
zakona nadzirati vzpostavitev kmetijskega zemljišča po krčitvi 
gozda v kmetijske namene.«.

Pod B) se za šesto alineo dodajo nove sedma, osma in 
deveta alinea, ki se glasijo:

»– ustaviti že začeto agromelioracijo iz prvega odstavka 
80. člena tega zakona in desetega odstavka 81. člena tega 
zakona ali izgradnjo namakalnega sistema iz prvega odstavka 
92. člena tega zakona brez dovoljenja in napotiti stranko na 
pridobitev odločbe o uvedbi agromelioracije ali namakalnega 
sistema;

– izreči ukrepe, če kmetijsko zemljišče po krčitvi gozda v 
kmetijske namene na podlagi ugotovitvene odločbe iz 2.a člena 
tega zakona ni vzpostavljeno;

– prepovedati uporabo pomožno kmetijsko-gozdarske 
opreme iz 3.čb člena tega zakona, ki se uporablja v nasprotju 
z njenim namenom ali ji je bila spremenjena namembnost;«.

Dosedanje sedma do dvanajsta alinea postanejo deseta 
do petnajsta alinea.

Dosedanja trinajsta alinea, ki postane šestnajsta alinea, 
se spremeni tako, da se glasi:

»– prepovedati uporabo objekta iz točk g) in h) prvega 
odstavka 3.č člena tega zakona ter prve, druge, tretje, četrte, 
pete in trinajste alinee točke i) prvega odstavka 3.č člena tega 
zakona ali prvega odstavka 3.ea člena tega zakona, ki se ne 
uporablja v skladu z namenom ali mu je bila spremenjena 
namembnost;«.

Dosedanji štirinajsta in petnajsta alinea postaneta sedem-
najsta in osemnajsta alinea.

47. člen
Za 107. členom se dodata nova 107.a in 107.b člen, ki 

se glasita:

»107.a člen
Republika Slovenija ima do celotnega poplačila vseh stro-

škov inšpekcijskega upravnega postopka zakonito zastavno 
pravico na nepremičnini, ki je predmet upravnega postopka.

Vse odločbe, sodbe in druge izvršljive akte, ki so podlaga 
za terjatve iz prejšnjega odstavka, pristojni organ pošlje pri-
stojnemu sodišču, ki zastavno pravico vpiše v zemljiško knjigo 
po uradni dolžnosti v 30 dneh od prejema predloga izvršljivega 
akta.

107.b člen
Pri izvršbi s prisilitvijo je prva izrečena denarna kazen:
– za pravne osebe, samostojnega podjetnika posame-

znika in posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost: od 
1.000 do 100.000 eurov in

– za fizično osebo: od 100 do 10.000 eurov.
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Vse poznejše kazni se izrekajo, dokler seštevek denarnih 
kazni ne doseže desetkratnika najvišjega zneska iz prejšnjega 
odstavka.

Pri določitvi višine denarne kazni je treba upoštevati težo 
kršitve.«.

48. člen
V 108. členu se v prvem odstavku 1. in 2. točka spreme-

nita tako, da se glasita:
»1. ne uporablja objekta iz točke g) in h) prvega odstavka 

3.č člena tega zakona ali prve, druge, tretje, četrte, pete in tri-
najste alinee točke i) prvega odstavka 3.č člena tega zakona ali 
prvega odstavka 3.ea člena tega zakona v skladu z namenom 
ali je bila objektu spremenjena namembnost (šesti odstavek 
3.č člena ali deseti odstavek 3.ea člena);

2. uporabi kmetijsko zemljišče v nasprotju z njegovim na-
menom, ga onesnaži, degradira ali drugače zavira rast rastlin 
(prvi odstavek 4. člena);«.

Za 6. točko se dodata novi 7. in 8. točka, ki se glasita:
»7. ne uporablja pomožne kmetijsko-gozdarske opreme 

iz 3.čb člena tega zakona v skladu z namenom ali ji je bila 
spremenjena namembnost (3.čb člen);

8. začne z izvedbo agromelioracije ali izgradnjo namakal-
nega sistema brez dovoljenja (prvi odstavek 80. člena, deseti 
odstavek 81. člena in prvi odstavek 92. člena);«.

Dosedanje 7. do 9. točka postanejo 9. do 11. točka.
V dosedanji 10. točki, ki postane 12. točka, se besedilo 

»(4.a člen)« nadomesti z besedilom »(prvi odstavek 4.a člena)«.

49. člen
Za 108. členom se doda nov 108.a člen, ki se glasi:

»108.a člen
Za prekrške iz tega zakona se sme v hitrem postopku iz-

reči globa tudi v znesku, ki je višji od najnižje predpisane globe, 
določene s tem zakonom.«.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

50. člen
Do določitve območij trajno varovanih in ostalih kmetijskih 

zemljišč se smiselno uporablja 3.č člen zakona.
Prostorski akt lokalne skupnosti se mora uskladiti z do-

ločbami spremenjenega 3.č člena zakona ob prvi spremembi 
prostorskega akta lokalne skupnosti.

51. člen
Smernice in mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, 

izdana v postopkih priprave prostorskih aktov lokalnih skupno-
sti, ki ob uveljavitvi tega zakona še niso končani, ostanejo v 
veljavi.

Določbe iz novega 3.eb člena zakona se uporabljajo za 
postopke priprave prostorskih aktov lokalnih skupnosti, pri kate-
rih ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, še ni izdalo pozitivnega 
mnenja k predlogu prostorskega akta lokalne skupnosti.

52. člen
Določbe iz novega 3.ec člena zakona se ne uporabljajo za 

postopke načrtovanja prostorskih ureditev državnega pomena, 
če je študija variant s predlogom najustreznejše variante pro-
storske ureditve državnega pomena že izdelana.

53. člen
Novi 25.a člen zakona se uporablja za prostorske ureditve 

državnega pomena, glede katerih se postopki pridobivanja 
zemljišč za namen gradnje še niso začeli.

54. člen
Postopki prometa in zakupa s kmetijskimi zemljišči, goz-

dovi ali kmetijami, začeti do uveljavitve tega zakona, se končajo 
v skladu z dosedanjimi predpisi.

Določbe Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, 
št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 
– ZKme-1D in 79/17) se še naprej uporabljajo za pogodbe o 
zakupu, sklenjene na njegovi podlagi pred uveljavitvijo tega 
zakona.

Postopki agrarnih operacij, začeti do uveljavitve tega za-
kona, se končajo v skladu s tem zakonom.

Postopki odmere odškodnine zaradi spremembe na-
membnosti, začeti do uveljavitve tega zakona, se končajo v 
skladu z dosedanjimi predpisi.

55. člen
Če lokalna skupnost izkaže interes za prenos lastninske 

pravice na državnem namakalnem sistemu, ki je bil uveden 
pred uveljavitvijo tega zakona, razen na namakalni opremi, ter 
se lastninska pravica s pogodbo med ministrstvom, pristojnim 
za kmetijstvo, in lokalno skupnostjo prenese na lokalno sku-
pnost, se hkrati s prenosom lastninske pravice preneseta tudi 
upravljanje in vzdrževanje tega sistema, razen upravljanja in 
vzdrževanja namakalne opreme. O prenosu lastninske pra-
vice ter prenosu upravljanja in vzdrževanja iz tega odstavka 
ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, obvesti lastnike zemljišč na 
območju namakalnega sistema. S prenosom iz tega odstavka 
državni namakalni sistem postane lokalni namakalni sistem.

Če lokalna skupnost ne izkaže interesa za prenos la-
stninske pravice na državnem namakalnem sistemu, ki je bil 
uveden pred uveljavitvijo tega zakona, razen na namakalni 
opremi, ter se s pogodbo med ministrstvom, pristojnim za kme-
tijstvo, lastniki zemljišč, po katerih poteka državni namakalni 
sistem, in namakalno zadrugo lastninska pravica prenese na 
namakalno zadrugo, se hkrati s prenosom lastninske pravice 
preneseta tudi upravljanje in vzdrževanje tega sistema, razen 
upravljanja in vzdrževanja namakalne opreme. S prenosom 
iz tega odstavka državni namakalni sistem postane zasebni 
namakalni sistem.

56. člen
Ne glede na Zakon o dohodnini (Uradni list RS, št. 13/11 

– uradno prečiščeno besedilo, 9/12 – odl. US, 24/12, 30/12, 
40/12 – ZUJF, 75/12, 94/12, 52/13 – odl. US, 96/13, 29/14 
– odl. US, 50/14, 23/15, 55/15, 63/16, 69/17, 21/19, 28/19 in 
66/19) se do ustrezne ureditve v zakonu, ki ureja dohodnino, 
dohodnina ne plača od dobička iz kapitala, doseženega pri od-
svojitvi kmetijskih zemljišč v komasacijah, kot jih določa zakon, 
ki ureja kmetijska zemljišča.

57. člen
V Zakonu o dedovanju kmetijskih gospodarstev (Uradni 

list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in 30/13) se v 4. členu v 
prvem odstavku besedilo »na predlog lastnika, sodišča ali po 
uradni dolžnosti preveri oziroma« nadomesti z besedilom »na 
podlagi zaprosila sodišča ali davčnega organa«.

Tretji in četrti odstavek se črtata.

58. člen
Upravni postopki po Zakonu o dedovanju kmetijskih go-

spodarstev (Uradni list RS, št. 70/95, 54/99 – odl. US in 30/13), 
začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se ustavijo, razen v po-
stopkih dedovanja.

Postopki o vpisu zaznambe o zaščiteni kmetiji v Zemljiško 
knjigo, začeti pred uveljavitvijo tega zakona, se ustavijo.

Vse zaznambe o zaščiteni kmetiji v Zemljiški knjigi (šifra 
3009, 305) po uradni dolžnosti izbriše pristojni organ v enem 
letu od uveljavitve tega zakona.

59. člen
Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati Pravilnik o kri-

terijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor 
na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni 
list RS, št. 110/08).
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60. člen
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem 

listu Republike Slovenije.

Št. 720-03/21-8/21
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2296-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

878. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o agrarnih skupnostih 
(ZAgrS-A)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o agrarnih skupnostih (ZAgrS-A), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-75
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O AGRARNIH SKUPNOSTIH (ZAgrS-A)

1. člen
V Zakonu o agrarnih skupnostih (Uradni list RS, št. 74/15) 

se v 2. členu za prvim odstavkom doda nov drugi odstavek, ki 
se glasi:

»(2) Ne glede na prejšnji odstavek je agrarna skupnost po 
tem zakonu tudi agrarna skupnost fizičnih in pravnih oseb na 
podlagi pogodbe ali statuta s skupnimi pravicami, dolžnostmi 
in obveznostmi, ki ji ni bilo odvzeto premoženje z odločbo v 
skladu z Zakonom o agrarnih skupnostih (Uradni list LRS, 
št. 52/47), Zakonom o razpolaganju s premoženjem bivših 
agrarnih skupnosti (Uradni list SRS, št. 7/65 – prečiščeno 
besedilo) in drugimi predpisi, izdanimi po 15. maju 1945 ali od-
ločba o odvzemu premoženja ni bila v celoti ali delno izvršena 
ali premoženje ni bilo v celoti odvzeto, ter je vpisana v register 
agrarnih skupnosti iz 15. člena tega zakona.«.

Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek, se 
spremeni tako, da se glasi:

»(3) Članica ali član agrarne skupnosti po tem zakonu je 
fizična ali pravna oseba, ki je vpisana v zemljiško knjigo kot so-
lastnik ali skupni lastnik nepremičnega premoženja te agrarne 
skupnosti ali član, ki je določen v članskem imeniku agrarne 
skupnosti, če gre za agrarno skupnost iz prejšnjega odstavka, 
ki je v zemljiško knjigo vpisana kot nosilka lastninske pravice 
ali kot bivša agrarna skupnost (v nadaljnjem besedilu: član).«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Agrarna skupnost ima davčno številko.«

2. člen
Za 4. členom se doda nov 4.a člen, ki se glasi:

»4.a člen
(agrarna skupnost, nosilka lastninske pravice)

Za agrarno skupnost iz drugega odstavka 2. člena tega 
zakona, ki je v zemljiško knjigo vpisana kot nosilka lastninske 
pravice, se uporabljajo pravila tega zakona, ki veljajo za agrar-
no skupnost, pri kateri so v zemljiško knjigo vpisane fizične ali 
pravne osebe kot skupni lastniki nepremičnega premoženja.«.

3. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(1) Agrarno skupnost v sodnih, upravnih in drugih po-

stopkih ter v razmerjih s tretjimi osebami zastopa predsednica 
ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: predsednik) agrarne 
skupnosti. Predsednik agrarne skupnosti zastopa člane v davč-
nih postopkih, povezanih z upravljanjem s premoženjem, ki je 
v solastnini oziroma skupni lastnini, razen v poslih, ki se po 
davčnih predpisih obravnavajo kot posli v zvezi z opravljanjem 
dejavnosti.«.

Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Predsednik agrarne skupnosti sklepa pravne posle 

glede premoženja članov agrarne skupnosti, ki se upravlja v 
skladu s tem zakonom, s tretjimi osebami v imenu in za račun 
članov.«.

4. člen
V 15. členu se v četrtem odstavku 4. točka spremeni tako, 

da se glasi:
»4. seznam zemljiških parcel (številka parcele in kata-

strska občina) z navedbo podatkov o lastnikih: osebno ime, 
EMŠO, naslov stalnega ali začasnega prebivališča in datum 
pridobitve deleža člana fizične osebe ali firma, matična številka, 
naslov sedeža in datum pridobitve deleža člana pravne osebe 
in podatek o idealnem deležu pri solastnini oziroma navedba, 
da gre za skupno lastnino;«.

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(6) Podatki iz četrtega odstavka tega člena so javni, 

razen podatkov o enotni matični številki in podatkov o naslovu 
stalnega ali začasnega prebivališča članov, ki so fizične ose-
be.«.

Za sedmim odstavkom se doda nov osmi odstavek, ki 
se glasi:

»(8) Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo in gozdarstvo, 
omogoči pridobivanje podatkov iz registra agrarnih skupnosti 
državnim organom in občinam, če jih ti potrebujejo za izvajanje 
zakonsko določenih nalog.«.

5. člen
V 21. členu se v petem odstavku v prvi alineji za bese-

do »glasov« dodata pika in nov stavek, ki se glasi: »Če na 
občnem zboru niso navzoči člani, katerih deleži predstavljajo 
večino vseh glasov, se lahko po preteku 90 dni v skladu z 
22. ali 60. členom tega zakona ponovno skliče občni zbor, kjer 
se odločitev o temeljnem aktu in njegovi spremembi sprejme s 
tretjinsko večino vseh glasov.«.

6. člen
V 27. členu se 7. točka spremeni tako, da se glasi:
»7. zastopa člane v skladu z 9. členom tega zakona;«.

7. člen
V 37. členu se za drugim odstavkom doda nov tretji od-

stavek, ki se glasi:
»(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se pri raz-

polaganju solastniški delež lahko razdeli na toliko delov, kot je 
različnih pravnih naslovov, na podlagi katerih je bil pridobljen 
solastniški delež, če ni v tem poglavju drugače določeno.«.



Stran 2470 / Št. 44 / 29. 3. 2022 Uradni list Republike Slovenije

8. člen
V 42. členu se v prvem odstavku četrta alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– fizična oseba, ki ima stalno prebivališče v katastrski 

občini oziroma najbližje katastrski občini, kjer ima agrarna 
skupnost večino svojih zemljišč.«.

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(5) Ob enakih pogojih med osebami iz četrte alineje 

prvega odstavka tega člena, uvrščenimi na isto mesto, ima 
prednostno pravico nosilec kmetijskega gospodarstva v skladu 
z zakonom, ki ureja kmetijstvo. Ob enakih pogojih med oseba-
mi iz prejšnjega stavka kupca izbere prodajalec.«.

9. člen
V 43. členu se v drugem odstavku prva alineja spremeni 

tako, da se glasi:
»– zakoncem oziroma zunajzakonskim partnerjem, otro-

kom, staršem, bratom oziroma sestro, nečakom oziroma neča-
kinjo in vnukom oziroma vnukinjo ali«.

10. člen
Za 43. členom se dodata nova 43.a in 43.b člen, ki se 

glasita:

»43.a člen
(omejitve pri sklepanju izročilne pogodbe  

in pogodbe o dosmrtnem preživljanju)
Predmet izročilne pogodbe in pogodbe o dosmrtnem pre-

življanju je lahko le celotni solastniški delež na vseh zemljiških 
parcelah.

43.b člen
(prenos deleža države in občine)

(1) Republika Slovenija neodplačno prenese svoj sola-
stniški delež ali nedoločen delež na nepremičnini članov, ki je 
v skupni lastnini, v agrarni skupnosti na druge člane agrarne 
skupnosti, če tako odločitev sprejme občni zbor z večino vseh 
glasov.

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se delež Republike 
Slovenije ne prenese na občino, če je članica agrarne skupno-
sti, pri čemer njen solastniški delež pridobijo drugi člani agrarne 
skupnosti v enakem deležu.

(3) Občina lahko neodplačno prenese svoj solastniški 
delež ali nedoločen delež na nepremičnini članov, ki je v skupni 
lastnini, v agrarni skupnosti na druge člane agrarne skupnosti, 
če tako odločitev sprejme občni zbor z večino vseh glasov.

(4) V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena 
člani agrarne skupnosti pridobijo lastninsko pravico, ki je pred-
met prenosa, v enakem deležu.

(5) Solastniški delež, ki je pridobljen v skladu s tem 
členom, ne more biti predmet razpolaganja v skladu s tretjim 
odstavkom 37. člena tega zakona.«.

11. člen
51. člen se spremeni tako, da se glasi:

»51. člen
(zapuščina brez dedičev)

(1) Zapuščina brez dedičev postane last občine, kjer ima 
agrarna skupnost sedež.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek zapuščina brez dedičev 
postane last članov agrarne skupnosti, če tako odločitev sprej-
me občni zbor z večino vseh glasov.

(3) V primeru iz prvega in drugega odstavka tega člena ni 
izplačila nujnih deležev.

(4) V primeru iz drugega odstavka tega člena se solastni-
ški delež ne prenese na Republiko Slovenijo oziroma občino, 
če je članica agrarne skupnosti.

(5) V primeru iz drugega odstavka tega člena člani agrar-
ne skupnosti pridobijo lastninsko pravico, ki je predmet preno-
sa, v sorazmerju z njihovim deležem na nepremičnini.«.

12. člen
V 63. členu se beseda »sedmih« nadomesti z besedo 

»desetih«.

PREHODNE IN KONČNA DOLOČBA

13. člen
(prehod na ureditev)

(1) Agrarne skupnosti iz novega drugega odstavka 2. čle-
na zakona ter agrarne skupnosti, ki niso bile registrirane po za-
konu in so bile vzpostavljene in organizirane na podlagi Zakona 
o ponovni vzpostavitvi agrarnih skupnosti ter vrnitvi njihovega 
premoženja in pravic (Uradni list RS, št. 5/94, 38/94, 69/95, 
22/97, 56/99, 72/00, 87/11 in 14/15 – ZUUJFO; v nadaljnjem 
besedilu: ZPVAS), se morajo v petih letih od uveljavitve tega 
zakona vpisati v register iz 15. člena zakona.

(2) Agrarne skupnosti, vzpostavljene in organizirane po 
ZPVAS, ki so registrirane po zakonu ohranijo davčno številko.

(3) Agrarne skupnosti vzpostavljene in organizirane po 
ZPVAS, ki so registrirane po zakonu in jim je bila odvzeta davč-
na številka, lahko na novo pridobijo davčno številko.

14. člen
(uporaba 51. člena zakona)

Nov drugi odstavek 51. člena zakona se uporablja za 
zapuščinske postopke, začete po uveljavitvi tega zakona.

15. člen
(izvedba prenosa solastniškega deleža Republike Slovenije)

Prenos solastniškega deleža Republike Slovenije v skla-
du z novim 43.b členom zakona se izvede v dveh letih od 
uveljavitve tega zakona.

16. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 322-01/21-27/26
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2308-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

879. Zakon o spremembi Zakona o divjadi 
in lovstvu (ZDLov-1D)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembi  

Zakona o divjadi in lovstvu (ZDLov-1D)

Razglašam Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lo-
vstvu (ZDLov-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike 
Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-67
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije
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Z A K O N
O SPREMEMBI ZAKONA O DIVJADI IN LOVSTVU 

(ZDLov-1D)

1. člen
V Zakonu o divjadi in lovstvu (Uradni list RS, št. 16/04, 

120/06 – odl. US, 17/08, 46/14 – ZON-C, 31/18, 65/20 in 97/20 
– popr.) se 68. člen spremeni tako, da se glasi:

»68. člen
(lovišče s posebnim namenom)

Ne glede na določbo tretjega odstavka 7. člena tega 
zakona so v Republiki Sloveniji naslednja lovišča s posebnim 
namenom: Triglav Bled, Kozorog Kamnik, Pohorje, Fazan Bel-
tinci, Kompas Peskovci, Jelen, Kočevsko, Ljubljanski vrh in 
Brdo pri Kranju.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

2. člen
(združitev in razdelitev lovišč s posebnim namenom)
(1) Lovišča s posebnim namenom Medved, Snežnik Ko-

čevska Reka in Žitna Gora se združijo v enotno lovišče s 
posebnim namenom Kočevsko, s katerim ima pravico do upra-
vljanja še naprej Zavod.

(2) Lovišče s posebnim namenom Prodi Razor se razdeli 
na način, da se del pripoji lovišču s posebnim namenom Triglav 
Bled in del lovišču Ljubinj, in sicer tako, da se lovišču s poseb-
nim namenom Triglav Bled pripoji najmanj del, ki se nahaja v 
Triglavskem narodnem parku in del, kjer se nahaja premoženje 
v lasti Republike Slovenije.

(3) Zaradi povečanja lovišča Ljubinj morata koncesionar 
in koncendent skleniti aneks h koncesijski pogodbi za traj-
nostno gospodarjenje z divjadjo v lovišču Ljubinj in na novo 
določiti skupno površino, opis meje in osnovo za izračun kon-
cesijske dajatve za lovišče Ljubinj.

(4) Strokovne podlage za združitev in razdelitev lovišč s 
posebnim namenom izdela Zavod najkasneje v šestih mesecih 
po uveljavitvi tega zakona.

(5) Do razdelitve lovišča s posebnim namenom Prodi 
Razor nadaljuje z upravljanjem sedanji upravljavec. Upravlja-
lec premoženja v lasti Republike Slovenije, ki je bilo pripojeno 
lovišču s posebnim namenom Triglav Bled je javni zavod 
Triglavski narodni park. Javni zavod Triglavski narodni park 
prevzame tudi zaposlenega iz lovišča s posebnim namenom 
Prodi Razor.

(6) Združitev lovišč s posebnim namenom Medved, Sne-
žnik Kočevska Reka in Žitna Gora ter razdelitev lovišča s po-
sebnim namenom Prodi Razor začne veljati z dne 1. 1. 2023. 
Vlada do uveljavitve združitve in razdelitve lovišč s posebnim 
namenom uskladi podzakonske predpise.

3. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 324-01/21-5/23
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2313-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

880. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o morskem ribištvu (ZMR-2C)

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in 
prvega odstavka 91. člena Ustave Republike Slovenije izdajam

U K A Z
o razglasitvi Zakona o spremembah  

in dopolnitvah Zakona o morskem ribištvu  
(ZMR-2C)

Razglašam Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o morskem ribištvu (ZMR-2C), ki ga je sprejel Državni zbor 
Republike Slovenije na seji dne 16. marca 2022.

Št. 003-02-1/2022-68
Ljubljana, dne 24. marca 2022

Borut Pahor
predsednik

Republike Slovenije

Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA  

O MORSKEM RIBIŠTVU (ZMR-2C)

1. člen
V Zakonu o morskem ribištvu (Uradni list RS, št. 115/06, 

76/15 in 69/17) se v 1. členu 1. točka spremeni tako, da se 
glasi:

»1. za izvajanje:
– Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 z dne 20. novembra 

2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema Skupnosti za zagota-
vljanje skladnosti s pravili skupne ribiške politike, o spremembi 
uredb (ES) št. 847/96, (ES) št. 2371/2002, (ES) št. 811/2004, 
(ES) št. 768/2005, (ES) št. 2115/2005, (ES) št. 2166/2005, 
(ES) št. 388/2006, (ES) št. 509/2007, (ES) št. 676/2007, (ES) 
št. 1098/2007, (ES) št. 1300/2008, (ES) št. 1342/2008 in raz-
veljavitvi uredb (EGS) št. 2847/93, (ES) št. 1627/94 in (ES) 
št. 1966/2006 (UL L št. 343 z dne 22. 12. 2009, str. 1), zadnjič 
spremenjene z Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamen-
ta in Sveta z dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in 
varstvu morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi 
uredb Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb 
(EU) št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 
2019/472 in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta 
ter o razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, 
(ES) št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in 
(ES) št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105), (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1224/2009/ES),

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) št. 404/2011 z dne 
8. aprila 2011 o določitvi podrobnih pravil za izvajanje Uredbe 
Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nadzornega sistema 
Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili skupne ribiške 
politike (UL L št. 112 z dne 30. 4. 2011, str. 1), zadnjič spre-
menjene z Izvedbeno uredbo Komisije (EU) 2020/863 z dne 
22. junija 2020 o popravku nemške jezikovne različice Izved-
bene uredbe (EU) št. 404/2011 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe Sveta (ES) št. 1224/2009 o vzpostavitvi nad-
zornega sistema Skupnosti za zagotavljanje skladnosti s pravili 
skupne ribiške politike (UL L št. 200 z dne 24. 6. 2020, str. 1), (v 
nadaljnjem besedilu: Izvedbena Uredba 404/2011/EU),

– Uredbe (EU) št. 1380/2013 Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 11. decembra 2013 o skupni ribiški politi-
ki in o spremembi uredb Sveta (ES) št. 1954/2003 in (ES) 
št. 1224/2009 ter razveljavitvi uredb Sveta (ES) št. 2371/2002 
in (ES) št. 639/2004 ter Sklepa Sveta 2004/585/ES (UL L 
št. 354 z dne 28. 12. 2013, str. 22), zadnjič spremenjene z 
Uredbo (EU) 2019/1241 Evropskega parlamenta in Sveta z 
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dne 20. junija 2019 o ohranjanju ribolovnih virov in varstvu 
morskih ekosistemov s tehničnimi ukrepi, o spremembi uredb 
Sveta (ES) št. 2019/2006, (ES) št. 1224/2009 ter uredb (EU) 
št. 1380/2013, (EU) 2016/1139, (EU) 2018/973, (EU) 2019/472 
in (EU) 2019/1022 Evropskega parlamenta in Sveta ter o raz-
veljavitvi uredb Sveta (ES) št. 894/97, (ES) št. 850/98, (ES) 
št. 2549/2000, (ES) št. 254/2002, (ES) št. 812/2004 in (ES) 
št. 2187/2005 (UL L št. 198 z dne 25. 7. 2019, str. 105) in«

– Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2017/218 z dne 6. fe-
bruarja 2017 o registru ribiške flote Unije (UL L št. 34 z dne 
9. 2. 2017, str. 9; v nadaljnjem besedilu: Izvedbena Uredba 
2017/218/EU).«.

2. člen
V 13.a členu se v četrtem odstavku beseda »Uredbe« 

nadomesti z besedama »Izvedbene uredbe«.

3. člen
V 17. členu se v prvem odstavku v prvi alineji za besedo 

»prve« dodata besedi »ali druge«, za besedo »zakona« pa se 
beseda »in« nadomesti z vejico.

Za prvo alinejo se doda nova druga alineja, ki se glasi:
»– v primeru iz 4. točke prvega odstavka 19. člena tega 

zakona in«.
Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
»(3) Posebno dovoljenje za gospodarski ribolov se izda 

imetniku veljavnega dovoljenja za gospodarski ribolov, ki poda 
vlogo na podlagi javnega poziva ministrstva, objavljenega na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave, v katerem se 
določijo območje, obdobje, način in največji dovoljeni obseg 
izvajanja ribolova, vrste, število in lastnosti ribolovnih orodij, 
vrste rib, ki so cilj ribolova, število izdanih posebnih dovoljenj za 
gospodarski ribolov in rok za oddajo vloge. Prednost pri izdaji 
posebnega dovoljenja za gospodarski ribolov imajo plovila, ki 
izkazujejo največjo aktivnost v preteklem koledarskem letu, v 
primeru posebnega dovoljenja za izlov orad in drugih rib, ki se 
prehranjujejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v marikultu-
ri, pa tudi nosilci vodne pravice na posameznem območju za 
gojenje morskih organizmov.«.

Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se 
glasi:

»(4) Ministrstvo pred objavo javnega poziva iz prejšnjega 
odstavka pridobi strokovno mnenje Zavoda za ribištvo Sloveni-
je, v katerem so opredeljeni območje in obdobje, način in pogoji 
izvajanja ribolova, največje dovoljeno število plovil, ki lahko 
hkrati izvajajo ribolov, ter ocenjeni morebitni vplivi ribolova na 
stanje rib in habitatov.«.

Dosedanji četrti, peti in šesti odstavek postanejo peti, 
šesti in sedmi odstavek.

4. člen
V 19. členu se v prvem odstavku v 4. točki za besedo 

»marikulturi« dodata vejica in besedilo »razen na podlagi po-
sebnega dovoljenja za izlov orad in drugih rib, ki se prehranju-
jejo s školjkami, zaradi preprečitve škod v marikulturi«.

5. člen
V prvem odstavku 20. člena ter v prvem in četrtem odstav-

ku 21.a člena se besedilo »Uredba 26/2004/ES« v vseh sklonih 
nadomesti z besedilom »Izvedbena uredba 2017/218/EU« v 
ustreznem sklonu.

6. člen
V 32. členu se v četrtem odstavku v prvi alineji beseda 

»in« nadomesti z vejico, za njo pa se doda nova druga alineja, 
ki se glasi:

»– izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, 
zaradi preprečitve škod v marikulturi na podlagi posebnega 
dovoljenja za gospodarski ribolov in«.

Dosedanja druga alineja postane tretja alineja.

7. člen
V 51. členu se v prvem odstavku v 3. točki črta besedilo 

»z odločbo«.
V 6. točki se beseda »četrti« nadomesti z besedo »peti«.
V 10. točki se besedilo »za marikulturo« nadomesti z be-

sedilom »marikulturi, razen na podlagi posebnega dovoljenja 
za izlov orad in drugih rib, ki se prehranjujejo s školjkami, zaradi 
preprečitve škod v marikulturi«.

KONČNA DOLOČBA

8. člen
(začetek veljavnosti)

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

Št. 325-04/21-3/12
Ljubljana, dne 16. marca 2022
EPA 2341-VIII

Državni zbor
Republike Slovenije

Igor Zorčič
predsednik

VLADA
881. Uredba o načinu, predmetu in pogojih 

izvajanja gospodarske javne službe 
ravnanja z živalskimi stranskimi proizvodi 
kategorije 1 in 2

Na podlagi drugega in četrtega odstavka 148. člena Za-
kona 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, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), drugega odstavka 3., 
7. in 32. člena Zakona o gospodarskih javnih službah (Uradni 
list RS, št. 32/93, 30/98 – ZZLPPO, 127/06 – ZJZP, 38/10 – 
ZUKN in 57/11 – ORZGJS40) in 21. člena Zakona o nekaterih 
koncesijskih pogodbah (Uradni list RS, št. 9/19) Vlada Repu-
blike Slovenije izdaja

U R E D B O
o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi 
stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(namen)

Ta uredba podrobneje določa način, predmet in pogoje 
izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi stran-
skimi proizvodi kategorije 1 in 2 (v nadaljnjem besedilu: živalski 
stranski proizvodi) na območju Republike Slovenije.

2. člen
(uporaba)

(1) Določbe te uredbe se uporabljajo za trupla poginulih 
živali, določena v skladu s pravilnikom, ki ureja zbiranje, pre-
voz, skladiščenje, ravnanje, uporabo in odstranjevanje živalskih 
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trupel kot vrste živalskih stranskih proizvodov, ki niso name-
njeni prehrani ljudi, in za druge živalske stranske proizvode, 
ki nastajajo na območju Republike Slovenije in se razvrščajo 
med živalske stranske proizvode kategorije 1 in 2 v skladu z 
8. in 9. členom Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega parla-
menta in Sveta z dne 21. oktobra 2009 o določitvi zdravstvenih 
pravil za živalske stranske proizvode in pridobljene proizvo-
de, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 1774/2002 (Uredba o živalskih stranskih proizvodih) 
(UL L št. 300 z dne 14. 11. 2009, str. 1), zadnjič spremenjene 
z Uredbo (EU) 2019/1009 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 5. junija 2019 o določitvi pravil o omogočanju dostopno-
sti sredstev za gnojenje EU na trgu, spremembi uredb (ES) 
št. 1069/2009 in (ES) št. 1107/2009 ter razveljavitvi Uredbe 
(ES) št. 2003/2003 (UL L št. 170 z dne 25. 6. 2019, str. 1) (v 
nadaljnjem besedilu: Uredba 1069/2009/ES).

(2) Določbe te uredbe se uporabljajo tudi za živalske 
stranske proizvode, ki nastajajo kot odpadki gostinskih dejav-
nosti, ostanki živil ali neuporabljena živila v prevoznih sredstvih 
v mednarodnem potniškem prometu ob vstopu na območje 
Evropske unije (v nadaljnjem besedilu: EU).

3. člen
(izrazi)

Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, pomenijo:
1. »koncedent« je Vlada Republike Slovenije;
2. »neustrezno pripravljeni živalski stranski proizvodi za 

prevzem« so živalski stranski proizvodi, ki vsebujejo različne 
tujke (na primer kovine, kemikalije, plastiko), in živalski stran-
ski proizvodi, razen trupel poginulih živali, ki so gnili oziroma 
razkrojeni do take stopnje, da otežujejo nadaljnjo predelavo in 
negativno vplivajo na procese predelave in kakovost pridoblje-
nih proizvodov;

3. »obrat za proizvodnjo živil živalskega izvora« je obrat, 
v katerem se obdelujejo proizvodi živalskega izvora v skladu 
z Uredbo (ES) št. 852/2004 Evropskega parlamenta in Sveta 
z dne 29. aprila 2004 o higieni živil (UL L št. 139 z dne 30. 4. 
2004, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo Komisije (EU) 
2021/382 z dne 3. marca 2021 o spremembi prilog k Uredbi 
Evropskega parlamenta in Sveta (ES) št. 852/2004 o higieni 
živil v zvezi z upravljanjem na področju živilskih alergenov, 
prerazporejanjem hrane in kulturo varnosti hrane (UL L št. 74 
z dne 4. 3. 2021, str. 3) in v skladu z Uredbo (ES) št. 853/2004 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. aprila 2004 o poseb-
nih higienskih pravilih za živila živalskega izvora (UL L št. 139 
z dne 30. 4. 2004, str. 55), zadnjič spremenjeno z Uredbo (EU) 
2021/1756 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 6. oktobra 
2021 o spremembi Uredbe (EU) 2017/625 glede uradnega nad-
zora nad živalmi in proizvodi živalskega izvora, ki se izvažajo 
iz tretjih držav v Unijo, da se zagotovi skladnost s prepovedjo 
nekaterih vrst uporabe protimikrobnih snovi, ter Uredbe (ES) 
št. 853/2004 v zvezi z neposredno dobavo mesa perutnine in 
lagomorfov (UL L št. 357 z dne 8. 10. 2021, str. 27) (v nadalj-
njem besedilu: Uredba 853/2004/ES);

4. »povzročitelj živalskih stranskih proizvodov« je vsaka 
pravna ali fizična oseba, ki zaradi izvajanja svoje dejavnosti 
povzroča nastajanje živalskih stranskih proizvodov;

5. »predelava živalskih stranskih proizvodov« je mehan-
ska obdelava živalskih stranskih proizvodov z drobljenjem 
in mletjem ter njihova toplotna obdelava v skladu z Uredbo 
1069/2009/ES;

6. »predelovalni obrat« je tehnološka enota, v kateri po-
teka en ali več tehnoloških procesov in na istem kraju drugi 
z njimi neposredno tehnološko povezani procesi predelave 
živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2, za katero je 
odobreno obratovanje v skladu z Uredbo 1069/2009/ES in 
izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave v 
skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja;

7.  »prevzemno mesto« je mesto na kraju nastanka ži-
valskih stranskih proizvodov, kjer so shranjeni živalski stranski 

proizvodi, dokler jih ne prevzame izvajalec javne službe v 
skladu s predpisom s področja veterinarstva, ki ureja živalske 
stranske proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi;

8. »sežiganje predelanih živalskih stranskih proizvodov« 
je sežiganje živalskih proteinov ali živalskih masti in olj, prido-
bljenih iz predelave živalskih stranskih proizvodov, v sežigalnici 
odpadkov ali napravi za sosežig odpadkov v skladu s predpi-
som s področja varstva okolja, ki ureja sežiganje in sosežiganje 
odpadkov;

9. »uporaba živalskih masti in olj kot gorivo« je uporaba 
živalskih masti in olj, pridobljenih iz predelave živalskih stran-
skih proizvodov, kot gorivo v kurilnih napravah, če je za tako 
uporabo živalskih masti in olj pridobljeno dovoljenje v skladu z 
Uredbo 1069/2009/ES;

10. »zbiralnica« je vmesni obrat kategorije, odobren v 
skladu s 24. členom Uredbe 1069/2009/ES;

11. »zbirna proga« je določena pot, na kateri so pre-
vzemna mesta in zbiralnice in jo vozilo za prevoz živalskih 
stranskih proizvodov opravi v dogovorjenih terminih tako, da ni 
ogroženo zdravje ljudi ali živali;

12. »živalski stranski proizvodi« so živalski stranski pro-
izvodi kategorije 1 in 2 v skladu z 8. in 9. členom Ured-
be 1069/2009/ES, razen gnoja in vsebine prebavnega trakta 
ter mleka, proizvodov iz mleka in kolostruma, če so kate-
gorizirani kot ŽSP kategorije 2 v skladu z 9. členom Uredbe 
1069/2009/ES;

13. »živalski stranski proizvodi iz proizvodnje živil za 
lastne potrebe« so živalski stranski proizvodi, ki nastanejo pri 
izvajanju dejavnosti, ki so navedene v tretjem odstavku 1. člena 
Uredbe 853/2004/ES.

II. PREDMET, UPORABNIKI IN OBMOČJE  
IZVAJANJA JAVNE SLUŽBE

4. člen
(predmet in uporabniki javne službe)

(1) Javna služba se izvaja kot koncesionirana gospodar-
ska javna služba.

(2) Storitve javne službe so:
1. prevzemanje živalskih stranskih proizvodov, ki jih odda-

jajo koncesionarju povzročitelji živalskih stranskih proizvodov in 
izvajalec veterinarsko higienske službe (v nadaljnjem besedilu: 
VHS) na prevzemnih mestih in v zbiralnicah;

2. prevzemanje živalskih stranskih proizvodov v primeru 
množičnega pogina živali ali ob naravnih in drugih nesrečah, za 
katere je od pristojne veterinarske službe odrejena predelava v 
predelovalnem obratu;

3. zbiranje živalskih stranskih proizvodov, ki vključuje 
njihovo prevažanje in skladiščenje pred oddajo v predelavo;

4. predelava prevzetih živalskih stranskih proizvodov v 
predelovalnem obratu in

5. zagotavljanje oddaje predelanih živalskih stranskih pro-
izvodov v nadaljnjo uporabo ali odstranitev s sežigom ali sose-
žigom oziroma zagotavljanje uporabe živalskih masti in olj kot 
gorivo, v skladu z 12. členom Uredbe 1069/2009/ES in Uredbo 
142/2011/EU z dne 25. februarja 2011 o izvajanju Uredbe (ES) 
št. 1069/2009 Evropskega parlamenta in Sveta o določitvi 
zdravstvenih pravil za živalske stranske proizvode in pridoblje-
ne proizvode, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter o izvajanju 
Direktive Sveta 97/78/ES glede nekaterih vzorcev in predme-
tov, ki so izvzeti iz veterinarskih pregledov na meji v skladu z 
navedeno direktivo (UL L št. 54 z dne 26. 2. 2011, str. 1), za-
dnjič spremenjeno z Uredbo (EU) št. 2021/1973 Komisije z dne 
12. novembra 2021 o popravku nemške različice Uredbe (EU) 
št. 142/2011 o izvajanju Uredbe (ES) št. 1069/2009 Evropskega 
parlamenta in Sveta o določitvi zdravstvenih pravil za živalske 
stranske proizvode in pridobljene proizvode, ki niso namenjeni 
prehrani ljudi, ter o izvajanju Direktive Sveta 97/78/ES glede 
nekaterih vzorcev in predmetov, ki so izvzeti iz veterinarskih 
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pregledov na meji v skladu z navedeno direktivo (UL L št. 402 
z dne 15. 11. 2021, str. 4).

(3) Uporabniki storitev javne službe so fizične in pravne 
osebe, pri katerih nastajajo živalski stranski proizvodi.

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se upora-
ba storitev javne službe glede prevzema in zbiranja živalskih 
stranskih proizvodov ne nanaša na imetnike živalskih stranskih 
proizvodov, za katere v primeru pogina živali zagotovi storitve 
veterinarska javna služba ali zanje velja izjema v skladu s 
pravilnikom, ki ureja živalske stranske proizvode, ki niso na-
menjeni prehrani ljudi.

5. člen
(območje koncesije)

Koncesija se podeli za celotno območje Republike Slo-
venije.

III. OBSEG IZVAJANJA KONCESIJE

6. člen
(obseg izvajanja koncesije)

(1) Koncesionar mora na prevzemnih mestih pri upo-
rabnikih storitev javne službe in zbiralnicah redno prevzemati 
živalske stranske proizvode.

(2) Koncesionar mora zbirne proge za prevzem živalskih 
stranskih proizvodov načrtovati tako, da poveže prevzemna 
mesta, ki obratujejo:

– v okviru javne veterinarske službe,
– v obratih za proizvodnjo živil živalskega izvora,
– zaradi oddaje živalskih stranskih proizvodov, ki nastaja-

jo pri mednarodnem potniškem prometu kot odpadki gostinskih 
dejavnosti ali kot ostanki živil ali neuporabljenih živil, ki jih mo-
rajo potniki predati ob vstopu na območje EU.

(3) Če eden ali več uporabnikov storitev javne službe 
vzpostavi svojo zbiralnico, mora koncesionar zagotoviti, da je 
prevzem živalskih stranskih proizvodov iz te zbiralnice zagoto-
vljen v okviru prevzema živalskih stranskih proizvodov na eni 
od zbirnih prog iz prejšnjega odstavka.

7. člen
(živalski stranski proizvodi iz proizvodnje živil  

za lastno porabo)
(1) Ne glede na obliko prevzema živalskih stranskih pro-

izvodov iz prejšnjega člena mora koncesionar zagotoviti, da 
je imetnikom živalskih stranskih proizvodov na posameznih 
območjih omogočena oddaja na posebnih prevzemnih mestih 
tistih živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji 
živil za lastno porabo.

(2) Prevzemna mesta iz prejšnjega odstavka na predlog 
proizvajalcev živil za lastno uporabo vzpostavijo lokalne sku-
pnosti.

(3) Predlog območij in posebnih mest na teh območjih, 
kjer je imetnikom živalskih stranskih proizvodov iz prejšnjega 
odstavka omogočena oddaja živalskih stranskih proizvodov 
koncesionarju, imena upravljavcev teh posebnih mest in oceno 
letne količine živalskih stranskih proizvodov, ki jih bodo proizva-
jalci živil za lastno porabo oddajali na posameznem posebnem 
mestu, lahko ministrstvu, pristojnemu za okolje, pošljejo izvajal-
ci občinske komunalne službe ali lokalna skupnost, na območju 
katere nastajajo živalski stranski proizvodi zaradi proizvodnje 
živil za lastno uporabo.

(4) Na podlagi predloga iz prejšnjega odstavka konce-
dent in koncesionar v koncesijski pogodbi določita seznam 
posebnih mest, kjer je proizvajalcem živil za lastno porabo 
omogočena oddaja živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo 
pri proizvodnji teh živil, pogoje prevzema teh živalskih stranskih 
proizvodov in obliko obveščanja o možnosti njihove oddaje 
koncesionarju.

8. člen
(pogoji izvajanja koncesije)

(1) Koncesionar mora imeti ob sklenitvi koncesijske po-
godbe zagotovljeno predelavo najmanj 15.000 ton živalskih 
stranskih proizvodov letno na območju Republike Slovenije.

(2) Koncesionar mora zagotoviti, da se živalski stranski 
proizvodi od uporabnikov storitev javne službe prevzemajo in 
predelujejo redno in brez zastojev, ki bi povzročili kopičenje 
živalskih stranskih proizvodov. V koncesijski pogodbi se določi 
pogodbena kazen za neredno prevzemanje, predelavo in ko-
pičenje živalskih stranskih proizvodov.

(3) Če se letna količina živalskih stranskih proizvodov, 
ki jih uporabniki storitev javne službe oddajo koncesionarju, 
poveča, mora koncesionar na zahtevo koncedenta zagotoviti 
dodatne možnosti predelave živalskih stranskih proizvodov.

(4) Roki, v katerih se morajo zagotoviti dodatne možnosti 
predelave živalskih stranskih proizvodov, in drugi pogoji v zvezi 
z dodatno predelavo se določijo v koncesijski pogodbi.

(5) Koncesionar mora zagotavljati elektronsko sprotno 
vodenje evidenc o prevzetih in predelanih količinah živalskih 
stranskih proizvodov, oddanih količinah predelanih živalskih 
stranskih proizvodov v nadaljnjo uporabo in sežig ter oddanih 
količinah živalskih masti in olj v uporabo kot gorivo.

9. člen
(infrastruktura državnega pomena)

(1) Obrat za predelavo živalskih stranskih proizvodov je 
v delu, v katerem se v skladu s to uredbo izvaja javna služba, 
infrastruktura državnega pomena.

(2) Objekti in naprave iz prejšnjega odstavka imajo status 
infrastrukture državnega pomena za čas izvajanja koncesije 
državne javne službe.

IV. POGOJI, KI JIH MORA IZPOLNJEVATI KONCESIONAR, 
IN POSTOPEK PODELITVE KONCESIJE

10. člen
(izbira koncesionarja)

Pridobivanje koncesionarja za izvajanje storitev javne 
službe se opravi po postopku, kot je določen z zakonom, ki 
ureja nekatere koncesijske pogodbe.

11. člen
(razpisna dokumentacija in merila za izbiro koncesionarjev)

(1) Razpisno dokumentacijo pripravita ministrstvo, pristoj-
no za okolje, in ministrstvo, pristojno za veterinarstvo.

(2) Če se na javnem razpisu pridobijo le nepravilne, nepo-
polne ali nesprejemljive ponudbe, se javni razpis ponovi v roku 
največ šest mesecev.

(3) Pri izbiri koncesionarja se upoštevajo naslednja me-
rila:

1. višina cene za storitve javne službe, ki jih ponudi kan-
didat, preračunane na enoto mase prevzetih živalskih stranskih 
proizvodov (EUR/kg), ločeno za storitve zbiranja, predelave in 
odstranjevanja živalskih stranskih proizvodov;

2. višina bančne garancije;
3. količine, ki jih je sposoben ponudnik prevzeti;
4. zmogljivosti prevzema in predelave živalskih stranskih 

proizvodov;
5. čas vzpostavitve javne službe;
6. okvirno število in kraj prevzemnih mest in zbiralnic ter 

okvirni poteki zbirnih prog;
7. odzivnost za prevzeme v izrednih primerih, oblika obve-

ščanja javnosti in uporabnikov storitev javne službe;
8. časovni okvir, ki zagotavlja rednost prevzema.
(4) Natančnejši način uporabe meril za izbiro koncesio-

narja je sestavni del razpisne dokumentacije.
(5) Razlogi, zaradi katerih se ponudba šteje za nespreje-

mljivo, so naslednji:
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– ponudbena cena za izvajanje storitev zbiranja in pre-
vzema živalskih stranskih proizvodov presega referenčno ceno,

– ponudbena cena za predelavo in odstranjevanje žival-
skih stranskih proizvodov presega referenčno ceno,

– čas vzpostavitve javne službe je daljši od dvanajstih 
mesecev,

– čas prevzema, ki ne zagotavlja rednega prevzema in 
predelave.

(6) Referenčna cena iz prejšnjega odstavka se določi v 
razpisni dokumentaciji za izbiro koncesionarja na podlagi po-
datkov o izvajanju javne službe v preteklih obdobjih in podlagi 
podatkov o ceni primerljivih storitev, ki se izvajajo v drugih 
državah članicah EU.

(7) Pri pripravi razpisne dokumentacije se na pobudo 
združenj uporabnikov storitev javne službe pristojni ministrstvi 
iz prvega odstavka tega člena posvetujeta z njihovimi pred-
stavniki o podrobnejših merilih za izbiro koncesionarja in višini 
referenčne cene iz prejšnjega odstavka.

12. člen
(komisija za izbiro)

(1) Preverjanje in oceno ponudb opravi posebna strokov-
na komisija, ki jo imenuje minister za okolje.

(2) Strokovno komisijo sestavljajo trije člani, ki so pred-
stavniki MF, MOP in UVHVVR. Predsednik komisije je pred-
stavnik ministrstva, pristojnega za okolje.

(3) Predsednik strokovne komisije usklajuje delo komisije 
in pripravi skupno poročilo o ocenjevanju ponudb za odločitev 
o izbiri koncesionarja.

13. člen
(koncesijsko obdobje)

(1) Koncesija za izvajanje javne službe se podeli za ob-
dobje do deset let.

(2) Doba iz prejšnjega odstavka tega člena začne teči z 
dnem, ko začne veljati koncesijska pogodba.

(3) Koncesijska pogodba z novim koncesionarjem mora 
biti sklenjena pred iztekom roka, za katerega je bila podeljena 
prejšnja koncesija, začne pa veljati ob izteku tega roka.

(4) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko koncesijsko 
razmerje podaljša, in sicer do podelitve koncesije z javnim 
razpisom ali največ za eno leto s sklenitvijo aneksa.

V. KONCESIJSKA POGODBA

14. člen
(koncesijska pogodba)

(1) Koncesija se podeli enemu koncesionarju pod po-
gojem, da je sposoben zagotavljati opravljanje storitev javne 
službe pod pogoji in v obsegu iz te uredbe.

(2) Naloge koncedenta v postopku podelitve koncesije in 
koncesijskem razmerju izvaja ministrstvo, pristojno za okolje, v 
soglasju z ministrom, pristojnim za veterinarstvo.

(3) V koncesijski pogodbi se poleg predpisane vsebine iz 
zakona, ki ureja nekatere koncesijske pogodbe, določijo pred-
vsem naslednji načini in pogoji izvajanja javne službe glede:

1. prevzemanja živalskih stranskih proizvodov pri uporab-
nikih storitev javne službe;

2. prevzemanja živalskih stranskih proizvodov, ki nasta-
jajo pri proizvodnji živil za lastno porabo, na posebnih mestih, 
določenih v skladu s 7. členom te uredbe;

3. začasnega skladiščenja in obdelave živalskih stranskih 
proizvodov pred njihovo predelavo v predelovalnem obratu;

4. predelave živalskih stranskih proizvodov v predeloval-
nem obratu;

5. zagotavljanja nadaljnje uporabe ali odstranitve prede-
lanih živalskih stranskih proizvodov;

6. evidentiranja prevzetih in predelanih količin živalskih 
stranskih proizvodov, oddanih količin predelanih živalskih stran-

skih proizvodov v nadaljnjo uporabo in sežig ter oddanih količin 
živalskih masti in olj v uporabo kot gorivo;

7. uveljavljanja zahtevkov plačila za opravljene storitve 
javne službe;

8. predaje opreme, objektov, naprave ter vozila za izva-
janje javne službe v uporabo za čas trajanja stavke ali drugih 
razlogov nezmožnosti drugemu izvajalcu javne službe ali kon-
cedentu ter plačila za tako uporabo;

9. vodenja evidenc.
(4) Ne glede na določbi 4. in 5. točke prejšnjega odstavka 

se lahko v koncesijski pogodbi za živalske stranske proizvo-
de določijo v skladu z Uredbo 1069/2009/ES drugačni načini 
njihove uporabe oziroma predelave, sežig brez predhodne 
predelave in odlaganje na odlagališčih odpadkov ter njihovo 
evidentiranje, če gre za neustrezno pripravljene živalske stran-
ske proizvode, ki negativno vplivajo na proces predelave, na 
podlagi odločbe uradnega veterinarja, ali če gre za živalske 
stranske proizvode, ki nastajajo kot kuhinjski odpadki pri med-
narodnem prometu.

(5) V koncesijski pogodbi se glede prevzema živalskih 
stranskih proizvodov določijo okvirno število in kraji prevzemnih 
mest in zbiralnic, kjer se prevzemajo živalski stranski proizvodi, 
ter okvirni potek zbirnih prog. Če se med izvajanjem koncesije 
zaradi prenehanja izvajanja dejavnosti uporabnikov ali zaradi 
novih uporabnikov ali drugih razlogov spremeni seznam pre-
vzemnih mest oziroma zbiralnic ali potek zbirnih prog, mora 
koncesionar o tej spremembi obvestiti ministrstvo, pristojno 
za okolje in Upravo za varno hrano, veterinarstvo in varstvo 
rastlin (v nadaljnjem besedilu: UVHVVR). O spremembah kra-
ja prevzema živalskih stranskih proizvodov in poteka zbirnih 
prog koncesionar sproti obvešča tudi uporabnike storitev javne 
službe. Objavo seznama prevzemnih mest in zbiralnic ter spre-
memb tega seznama zagotovi ministrstvo, pristojno za okolje, 
na svoji spletni strani.

(6) V koncesijski pogodbi se glede predelave živalskih 
stranskih proizvodov določijo finančna jamstva, ki jih mora 
zagotoviti koncesionar za primere zastojev predelave živalskih 
stranskih proizvodov v predelovalnem obratu, zaradi katerih se 
lahko kopičijo živalski stranski proizvodi.

(7) V koncesijski pogodbi se določijo tudi pogoji in način 
izvajanja javne službe v primeru nastanka višje sile pri konce-
sionarju.

15. člen
(odstop od koncesijske pogodbe)

(1) Koncedent lahko enostransko odstopi od pogodbe, če:
1. je v javnem interesu, da se dejavnost preneha izvajati 

kot koncesionirana gospodarska javna služba;
2. je koncesionar v javnem razpisu podal neresnične 

podatke;
3. koncesionar ni upošteval določb zakonov, predpisov, 

koncesijske pogodbe ali dovoljenj, izdanih na podlagi zakona;
4. koncesionar ne izpolnjuje več splošnih ali posebnih 

pogojev, ki so bili določeni za pridobitev koncesije;
5. pride do prenehanja koncesionarja;
6. koncesionar ne začne izvajati javne službe v roku, 

določenem v koncesijski pogodbi.
(2) Pri odpovedi pogodbe iz prve točke prejšnjega odstav-

ka je koncedent dolžan plačati koncesionarju odškodnino, ki se 
določi po predpisih o razlastitvi.

(3) Pogoji in medsebojne pravice ter obveznosti zaradi od-
povedi pogodbe se podrobneje uredijo s koncesijsko pogodbo.

VI. FINANČNO JAMSTVO

16. člen
(bančna garancija)

(1) Koncesionar mora najpozneje 30 dni po sklenitvi kon-
cesijske pogodbe predložiti ministrstvu, pristojnemu za okolje, 
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nepogojno, nepreklicno in na prvi pisni poziv plačljivo bančno 
garancijo s trajanjem enega leta. Višino bančne garancije, ki 
ne sme biti manjša od stroškov izvajanja storitev predelave 
živalskih stranskih proizvodov v količini, ki je enaka eni de-
setini letne količine prevzetih živalskih stranskih proizvodov 
na območju koncesije, določita koncedent in koncesionar v 
koncesijski pogodbi.

(2) Najpozneje 15 dni pred potekom bančne garancije 
mora koncesionar predložiti novo bančno garancijo. Če tega 
ne stori, sme koncedent unovčiti bančno garancijo. Bančno ga-
rancijo sme koncedent unovčiti tudi v primeru, če koncesionar 
brez utemeljenih razlogov ne izpolnjuje pogodbenih obveznosti 
glede kakovosti in količine, ali če preneha izvajati dejavnost.

(3) Določba prejšnjega odstavka se ne uporablja ob po-
daljšanju koncesije.

VII. IZVAJANJE KONCESIJE

17. člen
(opravljanje storitev javne službe)

(1) Izvajanje javne službe mora potekati tako, da se zago-
tavlja stalna in pravočasna storitev za uporabnike.

(2) Koncesionar mora redno in nemoteno izvajati javno 
službo v celotnem obdobju izvajanja koncesije s tehničnimi 
zmogljivostmi, navedenimi v ponudbi. Če nastane potreba po 
spremembah na področju tehnoloških zmogljivosti ali tehnolo-
gije, mora koncesionar za spremembe pridobiti soglasje kon-
cedenta.

(3) Opravljanje storitev javne službe mora potekati tako, 
da so zagotovljeni za okolje in zdravje ljudi in živali varni 
prevzem, prevoz in predelava živalskih stranskih proizvodov 
in se zagotovi odstranjevanje predelanih živalskih stranskih 
proizvodov v skladu z Uredbo 1069/2009 ES in s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki.

(4) Koncesionar je dolžan izdelati informacijo o načinu 
opravljanja javne službe in z njo seznaniti uporabnike storitev 
javne službe v treh mesecih od sklenitve pogodbe.

(5) Informacija iz prejšnjega odstavka vsebuje:
1. izvleček vsebine te uredbe;
2. spisek prevzemnih mest in zbiralnic za posamezno 

območje, navedbo zbirnih prog, termine prevzema živalskih 
stranskih proizvodov po posameznih zbirnih progah, prevze-
mnih mestih in zbiralnicah;

3. navodila za uporabo, ureditev, velikost in obliko zaboj-
nikov na prevzemnem mestu in v zbiralnici;

4. cenik in način obračuna za storitve javne službe;
5. postopek ugotavljanja neustrezno pripravljenih žival-

skih stranskih proizvodov za prevzem;
6. dodatek na ceno zaradi neustrezno pripravljenih žival-

skih stranskih proizvodov za prevzem ter
7. opozorila za kršitelje.
(6) Koncesionar mora pred seznanitvijo uporabnikov sto-

ritev javne službe z informacijo iz četrtega odstavka tega člena 
pridobiti soglasje koncedenta.

18. člen
(opravljanje storitev v primeru stavke)

(1) Koncesionar mora zagotoviti izvajanje javne službe 
v polnem obsegu tudi v primeru stavke pri njem zaposlenih 
delavcev.

(2) Če koncesionar po preteku sedmih dni od začetka 
stavke ne more zagotoviti izvajanja javne službe, koncedent 
odloči, da:

a) za njegove uporabnike storitev javne službe opravlja te 
storitve drug izvajalec javne službe ali

b) mora predati koncedentu za čas stavke na voljo opre-
mo, objekte, naprave in vozila za izvajanje javne službe za 
plačilo za njihovo uporabo v skladu s koncesijsko pogodbo.

19. člen
(podizvajalec)

(1) Koncesionar lahko za opravljanje nekaterih del javne 
službe vključi drugo osebo (v nadaljnjem besedilu: podizvaja-
lec), ki dela v imenu in na račun koncesionarja, če izpolnjuje 
vse predpisane pogoje za izvajanje posameznih storitev javne 
službe.

(2) Ponudnik mora v postopku izbire koncesionarja že v 
svoji ponudbi navesti ime podizvajalca.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko konce-
sionar ob soglasju koncedenta vključi podizvajalca v izvajanje 
storitev javne službe tudi po sklenitvi koncesijske pogodbe, če 
je to predvideno v koncesijski pogodbi.

20. člen
(opravljanje javne službe in drugih dejavnosti)

(1) Koncesionar lahko opravlja tudi druge dejavnosti, za 
katere je registriran, vendar njihovo izvajanje ne sme vplivati 
na izvajanje javne službe.

(2) Za izvajanje javne službe mora voditi ločene raču-
novodske evidence po posameznih dejavnostih in druge evi-
dence, ki omogočajo finančni in drug nadzor nad poslovanjem 
koncesionarja v zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije. 
Če koncesionar izvaja tudi drugo dejavnost iz prvega odstavka 
tega člena, mora za izvajanje javne službe zagotoviti ločeno 
spremljanje stroškov izvajanja javne službe in stroškov druge 
dejavnosti, ki jo izvaja.

(3) Za vodenje ločenih računovodskih evidenc po posa-
meznih dejavnostih se uporabljajo sodila. Sodila, ki so name-
njena razporejanju posrednih stroškov po dejavnostih, temeljijo 
na računovodskih načelih. Pri razporejanju posrednih stroškov 
je treba uporabiti sodila, ki temeljijo na aktivnostih, ki te stroške 
povzročajo. Če teh aktivnosti ni mogoče določiti, se uporabijo 
sodila delitve posrednih stroškov na podlagi deleža neposre-
dnih stroškov. Sodila za razporejanje splošnih stroškov konce-
sionarja na dejavnosti javne službe in druge dejavnosti sprejme 
organ nadzora koncesionarja na predlog njegovega organa vo-
denja. Ista sodila se uporabljajo dosledno vsako poslovno leto.

(4) Ustreznost sodil in pravilnost njihove uporabe enkrat 
letno, ob letni reviziji računovodskih izkazov, preveri revizor 
in poda pisno mnenje. Koncendent lahko imenuje dodatnega 
revizorja za preveritev poslovanja.

(5) Koncesionar o sprejetih in revidiranih sodilih obvesti 
ministrstvo, pristojno za okolje, in UVHVVR v 30 dneh po 
izdaji mnenja revizorja iz prejšnjega odstavka. Ministrstvo in 
UVHVVR lahko za primernost predlaganih ključev pridobita 
mnenje pooblaščenega revizorja ali druge strokovne institucije. 
Ministrstvo in UVHVVR lahko v 30 dneh po prejemu obvestila 
o sprejetih in revidiranih sodilih ter mnenju revizorja zahtevata, 
da organ nadzora ponovno odloča o njihovi ustreznosti. Če 
organ nadzora v 30 dneh po prejemu zahteve ponovno ne 
odloči o ustreznosti sodil ali teh ne spremeni tako, da bi bila 
ustrezna, lahko koncedent začne postopek za odstop od kon-
cesijske pogodbe.

(6) Ločeni računovodski izkazi za dejavnost javne službe 
morajo biti letno revidirani. Pri reviziji se ugotavljajo tudi na-
menskost, učinkovitost in gospodarnost uporabe proračunskih 
sredstev in sredstev, ki jih za storitve javne službe plačujejo 
uporabniki.

(7) Podrobnejši pogoji za izvajanje javne službe in način 
njenega izvajanja se lahko določijo v koncesijski pogodbi.

21. člen
(poročilo o poslovanju)

(1) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. avgusta 
tekočega leta za preteklo poslovno leto ministrstvu, pristojnemu 
za okolje, in UVHVVR poslati poročilo o poslovanju, ki vsebuje:

1. obračunske kalkulacije polne lastne cene za količinsko 
enoto poslovnega učinka izvajanja javne službe v skladu s to 
uredbo;
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2. obračunski izkaz uspeha poslovnoizidne enote, pripra-
vljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

(2) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. de-
cembra tekočega leta za prihodnje poslovno leto poslati tudi 
program o predvidenem poslovanju poslovnoizidne enote, ki 
vsebuje:

1. predračunske kalkulacije polne lastne cene za količin-
sko enoto poslovnega učinka izvajanja, kot je določena v tej 
uredbi;

2. predračunski izkaz uspeha poslovnoizidne enote, pri-
pravljen v skladu s slovenskimi računovodskimi standardi.

(3) Izvajalec javne službe mora najpozneje do 31. avgusta 
tekočega leta za preteklo poslovno leto ministrstvu, pristojnemu 
za okolje, in UVHVVR poslati revidirano letno poročilo družbe, 
v okviru katere obratuje poslovnoizidna enota, iz katerega bodo 
razvidni ločeno poslovanje in sodila za javno službo.

VIII. STROŠKI

22. člen
(stroški)

(1) Koncesionar izvaja javno službo v svojem imenu in za 
svoj račun. Koncesionar nosi vse stroške v zvezi s koncesijo, 
ki je podeljena na podlagi te uredbe.

(2) Stroški koncesionarja iz prejšnjega odstavka obsegajo 
predvsem:

– stroške zbiranja živalskih stranskih proizvodov,
– stroške predelave živalskih stranskih proizvodov in
– stroške odstranjevanja predelanih živalskih stranskih 

proizvodov.
(3) Koncesionar mora dajati koncedentu na njegovo zah-

tevo vse podatke, ki so povezani z nastajanjem stroškov iz prej-
šnjega odstavka in prihodki od prodaje storitev in pridobljenih 
proizvodov, ki so potrebni za primerjalno oceno stroškov stori-
tev javne službe s stroški drugih podobnih oziroma primerljivih 
storitev v povezavi s ceno storitve.

IX. PRAVICE IN OBVEZNOSTI UPORABNIKOV  
STORITEV JAVNE SLUŽBE

23. člen
(obveznosti in pravice)

(1) Uporaba storitev javne službe je obvezna za vse upo-
rabnike storitev javne službe.

(2) V razmerjih do koncesionarja in koncedenta imajo 
uporabniki storitev javne službe naslednje pravice:

a) pravico do trajnega, rednega in nemotenega zagota-
vljanja storitev javne službe;

b) pravico do enake obravnave glede kakovosti in dosto-
pnosti storitev.

(3) Uporabnik storitev javne službe lahko namesto na 
prevzemnem mestu oddaja živalske stranske proizvode v zbi-
ralnici, ki jo upravlja sam, drug uporabnik storitev javne službe 
ali koncesionar.

24. člen
(izjeme)

Ne glede na določbe prejšnjega člena uporaba storitev 
javne službe za uporabnika storitev javne službe ni obvezna, 
če uporabnik:

1. pridobi dovoljenje UVHVVR za izjemno uporabo ali 
odstranjevanje živalskih stranskih proizvodov v skladu s 16. in 
18. členom Uredbe 1069/2009/ES;

2. ima odobritev UVHVVR in okoljevarstveno dovoljenje 
za obratovanje lastnega obrata za predelavo živalskih stranskih 
proizvodov ali obrata oziroma naprave za njihovo uporabo v 
skladu z Uredbo 1069/2009/ES, razen če gre za trupla živali;

3. izpolnjuje pogoje za pošiljanje živalskih stranskih pro-
izvodov v sosednjo državo članico EU v skladu z 48. členom 
Uredbe 1069/2009/ES;

4. kot imetnik poginule ali usmrčene hišne živali pre-
da truplo te živali v sežig v odobreno sežigalnico v skladu 
s 24. členom Uredbe 1069/2009/ES, pri čemer morajo biti 
izpolnjeni pogoji za prevoz, ravnanje in odstranjevanje iz 
navedene uredbe. Ob ugotavljanju vzroka pogina je treba s 
truplom hišne živali ravnati v skladu s predpisom, ki določa 
pogoje za zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, uporabo 
in odstranjevanje živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih 
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi, ter da imetnik 
žival odjavi v skladu z zakonom, ki ureja veterinarska merila 
skladnosti.

25. člen
(pogoji prevzema živalskih stranskih proizvodov)

(1) Koncesionar mora prevzeti živalske stranske proi-
zvode od vsakega uporabnika storitev javne službe, če mu jih 
ta odda na svojem prevzemnem mestu ali v zbiralnici, ter od 
vsakega upravljavca posebnega zbirnega mesta iz 7. člena te 
uredbe, ki mu odda živalske stranske proizvode, ki nastajajo 
pri proizvodnji živil za lastno porabo, ne glede na kakovost in 
ustreznost živalskih stranskih proizvodov za nadaljnjo prede-
lavo.

(2) Koncesionar in uporabnik storitev javne službe ali 
upravljavec posebnega mesta iz 7. člena te uredbe za oddajo 
živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo pri proizvodnji živil 
za lastno porabo, morata za izvajanje storitev javne službe 
skleniti pogodbo, v kateri se določijo predvsem način ugotavlja-
nja količine in vrste živalskih stranskih proizvodov ter način in 
termini prevzemanja živalskih stranskih proizvodov, obveznosti 
glede uporabe embalaže in zagotavljanja ustreznosti živalskih 
stranskih proizvodov za prevzem.

(3) Če neustrezno pripravljeni živalski stranski proizvodi 
za prevzem zahtevajo dodatno pripravo ali obdelavo in pri 
predelavi povzročijo dodatne stroške, lahko koncesionar zara-
čuna dodatne stroške za ta prevzem uporabniku storitev javne 
službe. Obračun se opravi na podlagi dejanskih stroškov, ki 
ne smejo presegati 100 % cene za prevzem, predelavo in 
neškodljivo odstranjevanje teh živalskih stranskih proizvodov, 
določene v skladu s 27. členom te uredbe. Podrobnejši pogoji 
se določijo v informaciji iz četrtega odstavka 17. člena te ured-
be in pogodbi med koncesionarjem in uporabnikom storitve 
javne službe.

(4) Kadar koncesionar, lokalna skupnost ali druga oseba 
za opravljanje javne službe vzpostavi zbiralnico, morajo vsi 
upravljavci mest za oddajo živalskih stranskih proizvodov, ki na-
stajajo pri proizvodnji živil za lastno porabo, sami zagotoviti od-
dajo živalskih stranskih proizvodov v to zbiralnico, če najkrajša 
razdalja po javnih cestah od njihovega prevzemnega mesta ali 
od mesta za oddajo živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo 
pri proizvodnji živil za lastno rabo, ni daljša od 20 kilometrov. Iz-
jemoma je lahko v soglasju z UVHVVR daljša od 20 kilometrov, 
če so to težko dostopna in redko poseljena območja.

(5) Koncesionar mora zagotoviti prevzem živalskih stran-
skih proizvodov tudi na kraju pogina, usmrtitve ali drugem kraju 
nastanka živalskih stranskih proizvodov, če tako odredi uradni 
veterinar.

X. PLAČILO ZA STORITEV JAVNE SLUŽBE

26. člen
(viri financiranja)

Viri financiranja za pokrivanje stroškov javne službe so:
1. plačila uporabnikov storitev javne službe za opravljene 

storitve javne službe in
2. sredstva državnega proračuna za prevzem, predelavo 

in odstranitev živalskih stranskih proizvodov:
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a) trupel poginulih živali, ki se zberejo v skladu s predpi-
som, ki ureja zbiranje, prevoz, skladiščenje, ravnanje, uporabo 
in odstranjevanje živalskih trupel kot vrste živalskih stranskih 
proizvodov, ki niso namenjeni prehrani ljudi;

b) v primerih množičnega pogina;
c) zaradi odrejene usmrtitve živali zaradi pojava kužnih 

bolezni;
č) ob izvajanju carinskega nadzora potnikov na mejnih 

prehodih, če gre za živalske stranske proizvode, ki nastajajo v 
mednarodnem prometu kot kuhinjski odpadki;

d) za katere prevzem predelavo in odstranitev odredi 
uradni veterinar.

27. člen
(cena storitev javne službe)

(1) Ceno storitev javne službe s sklepom predpiše vlada, 
pri čemer upošteva, da je cena storitev javne službe določena 
glede na maso prevzetih živalskih stranskih proizvodov in 
dodatnega stroška, ki lahko nastane zaradi neustrezno pripra-
vljenih živalskih stranskih proizvodov pri prevzemu katerih je 
obračun podrobneje opredeljen v tretjem odstavku 25. člena 
te uredbe.

(2) Ceno za izvajanje storitev javne službe iz prejšnjega 
odstavka določi vlada na podlagi ponudbene cene za izvajanje 
storitev prevzemanje, zbiranje in prevoz živalskih stranskih pro-
izvodov, cene za njihovo predelavo in cene za odstranjevanje 
predelanih živalskih stranskih proizvodov izbranega kandidata 
iz prijave na javni razpis za izbiro koncesionarjev ob upošteva-
nju pogojev iz 11. člena te uredbe.

(3) Po preteku petih let koncedent preveri ustreznost 
cene. Cena se lahko spremeni, če so bistveno spremenjeni 
elementi za kalkulacijo cene.

(4) Če je bilo na istem ali dodatnem javnem razpisu 
prijavljenih več kandidatov, se za ceno storitve javne službe 
določi ponudbena cena izbranega kandidata, ki jo je ponudil 
za izvajanje javne službe.

(5) Koncesionar mora dajati koncedentu na njegovo zah-
tevo vse podatke, ki so potrebni za določitev cene storitve 
javne službe.

28. člen
(cena živalskih stranskih proizvodov zaradi proizvodnje živil 

za lastno rabo)
(1) Vlada s sklepom iz prejšnjega člena tudi predpiše 

ceno storitev javne službe za prevzem, predelavo in odstranitev 
živalskih stranskih proizvodov, ki nastajajo zaradi proizvodnje 
živil za lastno rabo.

(2) Cena storitev iz prejšnjega odstavka je lahko subven-
cionirana največ v višini 40 odstotkov dejanskih stroškov.

XI. NADZOR

29. člen
(nadzor)

(1) Nadzor glede načina, pogojev in obsega izvajanja 
javne službe opravlja UVHVVR. Za nadzor obračunava-
nja storitev lahko UVHVVR imenuje pooblaščene revizorje 
oziroma delovno skupino v katero so vključeni pooblaščeni 
revizorji.

(2) Nadzor glede izpolnjevanja okoljskih zahtev v zvezi 
z izvajanjem javne službe opravlja inšpekcija, pristojna za 
varstvo okolja.

(3) Koncesionar mora omogočiti nadzor, vstop v svoje 
poslovne prostore in vpogled v dokumentacijo, zbirke podatkov 
ter dati zahtevane podatke in pojasnila.

XII. KAZENSKE DOLOČBE

30. člen
(prekrški koncesionarja)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 40.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje koncesionar, ki je pravna oseba ali samostojni 
podjetnik posameznik, če:

– ne prevzema redno živalskih stranskih proizvodov na 
prevzemnih mestih v skladu s prvim odstavkom 6. člena te 
uredbe;

– ne prevzema živalskih stranskih proizvodov na poseb-
nih prevzemnih mestih iz prvega odstavka 7. člena te uredbe:

– ne zagotavlja prevzema ali predelave živalskih stranskih 
proizvodov v skladu s pogoji, v obsegu in na način iz prvega, 
drugega, tretjega ali četrtega odstavka 8. člena te uredbe:

– ne vodi evidenc v skladu s pogoji iz petega odstavka 
8. člena te uredbe;

– ne predloži finančnega jamstva v skladu s prvim odstav-
kom 16. člena te uredbe;

– ne zagotavlja opravljanja storitve javne službe v skladu 
s pogoji iz 17. člena te uredbe;

– ne zagotovi izvajanja storitev v času stavke v skladu z 
18. členom te uredbe;

– ne posreduje podatkov iz tretjega odstavka 22. člena 
te uredbe;

– krši pogoje prevzema živalskih stranskih proizvodov iz 
prvega ali petega odstavka 25. člena te uredbe;

– obračunava storitve v nasprotju s ceno, ki jo določi Vla-
da v skladu s prvim odstavkom 27. člena in prvim odstavkom 
28. člena te uredbe.

(2) Z globo od 1.800 eurov do 4.000 eurov se za prekršek 
iz prejšnjega odstavka kaznuje odgovorna oseba koncesionar-
ja – pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika.

31. člen
(prekrški uporabnika)

(1) Z globo od 4.000 eurov do 20.000 eurov se za pre-
kršek kaznuje uporabnik storitev javne službe, ki je pravna 
oseba, če:

– v nasprotju z izjemami iz 24. člena te uredbe, ne upo-
rablja storitev obvezne storitve javne službe (prvi odstavek 
23. člena);

– ne sklene pogodbe s koncesionarjem v skladu z drugim 
odstavkom 25. člena te uredbe.

(2) Z globo od 2.000 eurov do 10.000 eurov se za prekr-
šek iz prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik po-
sameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost.

(3) Z globo od 1.800 eurov do 4.000 eurov se za prekr-
šek iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba 
pravne osebe.

(4) Z globo od 1.000 eurov do 2.000 eurov se za prekršek 
iz prvega odstavka tega člena kaznuje odgovorna oseba sa-
mostojnega podjetnika posameznika oziroma posameznika, ki 
samostojno opravlja dejavnosti.

(5) Z globo od 500 eurov do 1.000 eurov se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje posameznik.

XIII. KONČNI DOLOČBI

32. člen
(prenehanje veljavnosti in podaljšanje uporabe)

Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o 
načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne služ-
be ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi kategorije 1 in 2 
(Uradni list RS, št. 134/06, 1/10 in 22/16), uporablja pa se do 
30. junija 2022.
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33. člen
(začetek veljavnosti in uporabe)

Ta uredba začne veljati v delu, ki se nanaša na IV. poglav-
je, petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, 
v preostalem delu pa s 1. julijem 2022.

Št. 00704-118/2022
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2021-2550-0087

Vlada Republike Slovenije
Zdravko Počivalšek

podpredsednik

MINISTRSTVA
882. Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim 

poimenovanjem Cviček

Na podlagi šestega odstavka 7. člena Zakona o vinu 
(Uradni list RS, št. 105/06, 72/11, 90/12 – ZdZPVHVVR, 111/13 
in 27/17 – ZKme-1D) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in 
prehrano izdaja

P R A V I L N I K
o vinu s priznanim tradicionalnim 

poimenovanjem Cviček

1. člen
(vsebina)

Ta pravilnik ureja pridelavo grozdja in mošta, namenjene-
ga pridelavi v vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem 
Cviček, ter pridelavo, označevanje in promet vina s priznanim 
tradicionalnim poimenovanjem Cviček (v nadaljnjem besedilu: 
vino PTP Cviček) za izvajanje:

− Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 17. decembra 2013 o vzpostavitvi skupne ure-
ditve trgov kmetijskih proizvodov in razveljavitvi uredb Sveta 
(EGS) št. 922/72, (EGS) št. 234/79, (ES) št. 1037/2001 in 
(ES) št. 1234/2007 (UL L št. 347 z dne 20. 12. 2013, str. 671), 
zadnjič spremenjene z Uredbo (EU) 2021/2117 Evropskega 
parlamenta in Sveta z dne 2. decembra 2021 o spremembi 
uredb (EU) št. 1308/2013 o vzpostavitvi skupne ureditve trgov 
kmetijskih proizvodov, (EU) št. 1151/2012 o shemah kakovosti 
kmetijskih proizvodov in živil, (EU) št. 251/2014 o opredelitvi, 
opisu, predstavitvi, označevanju in zaščiti geografskih označb 
aromatiziranih vinskih proizvodov in (EU) št. 228/2013 o po-
sebnih ukrepih za kmetijstvo v najbolj oddaljenih regijah Unije 
(UL L št. 435 z dne 6. 12. 2021, str. 262);

− Delegirane uredbe Komisije (EU) 2019/33 z dne 17. ok-
tobra 2018 o dopolnitvi Uredbe (EU) št. 1308/2013 Evropskega 
parlamenta in Sveta v zvezi z vlogami za zaščito označb pore-
kla, geografskih označb in tradicionalnih izrazov v vinskem sek-
torju, postopkom ugovora, omejitvami uporabe, spremembami 
specifikacij proizvoda, preklicem zaščite ter označevanjem in 
predstavitvijo (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, str. 2), zadnjič spre-
menjene z Delegirano uredbo Komisije (EU) 2021/1375 z dne 
11. junija 2021 o spremembi Delegirane uredbe (EU) 2019/33 
glede spremembe tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju 
(UL L št. 297 z dne 20. 8. 2021, str. 16), (v nadaljnjem besedilu: 
Delegirana uredba 2019/33/EU);

− Izvedbene uredbe Komisije (EU) 2019/34 z dne 
17. oktobra 2018 o določitvi pravil za uporabo Uredbe (EU) 
št. 1308/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
vlogami za zaščito označb porekla, geografskih označb in 
tradicionalnih izrazov v vinskem sektorju, postopkom ugovo-

ra, spremembami specifikacij proizvoda, registrom zaščitenih 
imen, preklicem zaščite in uporabo simbolov ter Uredbe (EU) 
št. 1306/2013 Evropskega parlamenta in Sveta v zvezi z 
ustreznim sistemom pregledov (UL L št. 9 z dne 11. 1. 2019, 
str. 46).

(2) Pridelava vina PTP Cviček po tem pravilniku obsega 
pridelavo grozdja, mošta in vina ter stekleničenje vina.

2. člen
(značilnosti vina)

(1) Vino PTP Cviček je pridelano iz rdečih in belih sort 
vinske trte iz 5. člena tega pravilnika.

(2) Vino PTP Cviček ima značaj rdečega vina, delež rdečih 
sort mora biti najmanj 65 %, delež belih sort pa najmanj 25 %.

(3) Vino PTP Cviček je suho, mirno vino, svetlo rdeče 
– rubinaste barve, z aromo po jagodičju in blagim taninskim 
okusom, brez izraženih sortnih značilnosti.

3. člen
(geografska označba)

Vino PTP Cviček je vino z geografsko označbo Cviček, 
ki je vpisana v register geografskih označb Evropske unije 
eAmbrosia kot zaščitena označba porekla.

4. člen
(področje pridelave)

Vino PTP Cviček se prideluje le na območju vinorodne-
ga okoliša Dolenjska, na vinogradniških legah, ki ležijo nad 
210 metri nadmorske višine.

5. člen
(sorte vinske trte in gojitvena oblika)

(1) Sorte vinske trte, iz katerih se prideluje vino PTP Cvi-
ček, so Žametovka, Modra frankinja, Kraljevina, Laški rizling, 
Rumeni plavec, Zeleni silvanec, Bela žlahtnina, Ranfol in rdeče 
sorte vinske trte, ki so v pravilniku, ki ureja trsni izbor Republi-
ke Slovenije, določene kot dovoljene in priporočene sorte za 
vinorodni okoliš Dolenjska.

(2) Za gojenje sort vinske trte iz prejšnjega odstavka se 
uporablja gojitvena oblika guyot in izpeljanke iz te gojitvene 
oblike, za sorti vinske trte Žametovka in Ranfol pa tudi zadar-
ska pahljača ter izpeljanke iz te gojitvene oblike.

6. člen
(število trsov na hektar)

(1) Za pridelavo grozdja za vino PTP Cviček mora biti 
število trsov na enoto površine vinograda brez poti in obračališč 
večje od 4 000 trsov na hektar.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek mora biti na terasastih 
površinah, ki so nagnjene več kot 20 %, število trsov večje od 
3 100 trsov na hektar.

7. člen
(pridelek grozdja na hektar)

Petletno povprečje pridelka grozdja na hektar pri posame-
zni sorti vinske trte iz 5. člena tega pravilnika za pridelavo vina 
PTP Cviček ne sme preseči navedenih količin, pri čemer je v 
posameznem letu količina pridelka lahko višja od navedene za 
največ 20 %, in sicer:

– Žametovka: 10 000 kg/ha;
– Modra frankinja: 7 000 kg/ha;
– Kraljevina, Laški rizling in ostale sorte: 8 000 kg/ha;
– vinograd mešanih sort: 9 000 kg/ha.

8. člen
(vsebnosti snovi v grozdju in vinu)

(1) Minimalna sladkorna stopnja oziroma minimalna vseb-
nost pričakovanega naravnega alkohola za sorte vinske trte iz 
5. člena tega pravilnika je 8,5 vol. % naravnega alkohola.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek in prvi odstavek 13. čle-
na tega pravilnika lahko minister, pristojen za kmetijstvo, za 
izvajanje drugega odstavka 14. člena in prvega odstavka 
18. člena Delegirane uredbe 2019/33/EU predpiše začasno 
spremembo zahtevanih vsebnosti snovi v grozdju ob trgatvi in 
v pridelanem vinu. Začasna sprememba se nanaša na posa-
mezen letnik vina PTP Cviček.

(3) Predlagatelj začasne spremembe iz prejšnjega od-
stavka so pridelovalci, ki so v skladu z zakonom, ki ureja vino, 
pristojni za pripravo elaborata, ki določa naziv vina PTP Cviček. 
Predlogu mora biti priloženo pozitivno mnenje pooblaščene 
organizacije za spremljanje dozorevanja grozdja v vinorodni 
deželi Posavje, imenovane v skladu z zakonom, ki ureja vino (v 
nadaljnjem besedilu: pooblaščena organizacija za spremljanje 
dozorevanja grozdja). Ministrstvo, pristojno za kmetijstvo, o 
začasni spremembi obvesti Evropsko komisijo.

(4) Pooblaščena organizacija za spremljanje dozore-
vanja grozdja objavi mnenje iz prejšnjega odstavka na kra-
jevno običajen način. Hkrati ga po elektronski pošti pošlje 
ministrstvu, pristojnemu za kmetijstvo, ter inšpekciji, pristojni 
za vinarstvo.

9. člen
(sortna sestava vina in prijava pridelka)

(1) Sortna sestava vina PTP Cviček je naslednja:
− od 40 % do 60 % Žametovke;
− od 10 % do 15 % Kraljevine;
− od 15 % do 30 % Modre frankinje;
− do 10 % Laškega rizlinga;
− do 15 % ostalih sort iz 5. člena tega pravilnika.
(2) Ne glede na pravilnik, ki ureja prijavo pridelka grozdja, 

se prijava grozdja za vino PTP Cviček izvede ločeno po posa-
meznih sortah grozdja.

10. člen
(priprava zvrsti)

Sorte vinske trte iz 5. člena tega pravilnika se lahko me-
šajo kot grozdje, mošt ali vino.

11. člen
(obogatitev)

(1) V letnikih, ko so vremenske razmere za dozorevanje 
grozdja neugodne in grozdje ne dozori, se sme mošt za pri-
delavo vina PTP Cviček obogatiti največ za 2 vol. % alkohola.

(2) Za obogatitev mošta je dovoljena le uporaba saha-
roze.

12. člen
(tehnologija pridelave vina)

(1) Vino PTP Cviček se prideluje v skladu s postopki s 
Seznama in opisa spisov Kodeksa enoloških postopkov OIV iz 
člena 3(2) Delegirane Uredbe Komisije (EU) 2019/934 (UL C 
št. 409 z dne 5. 12. 2019, str. 1).

(2) Pri pridelavi vina PTP Cviček se grozdje rdečih sort 
najprej peclja, potem macerira. Maceracija traja največ štiri dni. 
Temperatura maceracije ne sme biti višja od 22 °C.

(3) Če se belo in rdeče grozdje stiskata skupaj, se upora-
blja postopek kot za grozdje rdečih sort.

(4) Zagotoviti je treba, da je čvrsti del drozge (klobuk) v 
stiku z grozdnim moštom.

(5) Pri tehnologiji pridelave vina PTP Cviček niso dovo-
ljeni pecljanje grozdja z vertikalnim pecljalnikom, prekinitev 
alkoholnega vrenja, obdelava grozdja s pektolitičnimi encimi, 
topla maceracija drozge, maceracija drozge z SO2 postopkom, 
dodajanje kisline v mošt ali vino, slajenje vina, dodajanje kalije-
vega sorbata, izvajanje stabilizacije na tartrate z elektrolizo ter 
obdelava s kationskimi izmenjevalci.

(6) Vino PTP Cviček mora biti stekleničeno hladno.

13. člen
(kemijska analiza vina)

(1) Kemijska analiza, s katero se merijo značilne lastnosti 
vina PTP Cviček, in zahtevane vsebnosti snovi so:

1. dejanski alkohol: od 8,5 vol. % do 10,0 vol. %;
2. naravni alkohol: najmanj 8,5 vol. %;
3. vsebnost skupnih sladkorjev izraženih kot fruktoza in 

glukoza: do 2,5 g/l;
4. skupne kisline (izražene kot vinska kislina): od 5,5 g/l 

do 9,5 g/l;
5. hlapne kisline (izražene kot ocetna kislina): do 0,6 g/l;
6. skupni SO2: do 120 mg/l;
7. ekstrakt brez sladkorja: najmanj 17 g/l;
8. pepel: najmanj 1,4 g/l.
(2) Delež skupnega alkohola se izračuna kot vsota dejan-

skega in potencialnega deleža alkohola.

14. člen
(vino v prometu)

(1) Vino PTP Cviček je lahko v prometu le originalno 
polnjeno.

(2) Ne glede na prejšnji odstavek se lahko znotraj obmo-
čja vinorodnega okoliša Dolenjska ponuja vino PTP Cviček, ki 
ni originalno polnjeno, v skladu z zakonom, ki ureja vino.

15. člen
(polnjenje vina)

(1) Vino PTP Cviček se polni v steklenice ali v večjo 
embalažo.

(2) Volumen steklenic, v katere se polni vino PTP Cviček, 
je 0,187 litra, 0,375 litra, 0,75 litra, 1 liter ali 1,5 litra. Steklenice 
se zamašijo z navojnimi zamaški ali zamaški iz plute.

(3) Volumen večje embalaže, v katero se polni vino PTP 
Cviček, je od 20 do 50 litrov. Ta embalaža mora omogočati 
točenje preko točilne naprave s pomočjo povečanega tlaka ali 
ustrezne črpalke, ki preprečuje oksidacijo vina.

16. člen
(ocena vina)

(1) Preden gre vino PTP Cviček v promet, mora biti 
ocenjeno s strani pooblaščene organizacije za oceno vina, ki 
je imenovana v skladu z zakonom, ki ureja vino (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščena organizacija za oceno vina).

(2) Sestavni del ocenjevanja vina PTP Cviček je vzorčenje 
vina, ki ga v skladu s pravilnikom, ki ureja postopek in način 
ocenjevanja mošta, vina in drugih proizvodov iz grozdja in vina, 
opravi predstavnik pooblaščene organizacije za oceno vina.

(3) Pri organoleptični oceni, izvedeni v skladu s pravil-
nikom, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in 
drugih proizvodov iz grozdja in vina, mora vino PTP Cviček 
doseči najmanj 15,0 točke. Pokuševalci vina morajo pred opra-
vljanjem senzorične ocene dobiti podatek, da ocenjujejo vino, 
ki glede na podatke iz registra pridelovalcev grozdja in vina ter 
rezultate kemijske analize izpolnjuje pogoje, da bi ob ustrezni 
senzorični oceni lahko nosilo geografsko označbo iz 3. člena 
tega pravilnika oziroma bilo označeno z označbo iz prvega 
odstavka 18. člena tega pravilnika.

(4) Ne glede na zahtevano analizo parametrov iz pravilni-
ka, ki ureja postopek in način ocenjevanja mošta, vina in drugih 
proizvodov iz grozdja in vina, se pri vinu PTP Cviček z analizo 
določijo parametri iz 13. člena tega pravilnika.

(5) Sestavni del ocene iz tega člena je tudi leto do izteka 
katerega je lahko vino PTP Cviček na trgu.

17. člen
(dajanje vina v promet)

(1) Vino PTP Cviček je lahko v prometu največ do izteka 
koledarskega leta dve leti po oznaki letnika vina.
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(2) Ne glede na prejšnji odstavek je neustekleničeno vino 
PTP Cviček, namenjeno neposredni potrošnji, lahko v prometu 
največ do izteka koledarskega leta eno leto po oznaki letnika vina.

18. člen
(označba vina)

(1) V prometu vina PTP Cviček je obvezna ena od nasle-
dnjih označb:

− Cviček vino s priznanim tradicionalnim poimenovanjem 
Dolenjska ali

− Cviček vino PTP Dolenjska.
(2) Označbe geografskega porekla in kakovosti za vino 

PTP Cviček, ki so drugačne od označb iz prejšnjega odstavka, 
niso dovoljene.

19. člen
(označba vinorodnega ožjega okoliša)

Ne glede na drugi odstavek prejšnjega člena se lahko za 
vino PTP Cviček, ki je pri organoleptični oceni ocenjeno s 16,0 
ali več točkami, obvezni označbi iz prvega odstavka prejšnjega 
člena doda geografska označba vinorodnega ožjega okoliša, 
kjer je bilo grozdje pridelano, v skladu s pravilnikom, ki ureja 
seznam geografskih označb za vina.

20. člen
(letnik)

(1) Oznaka letnika vina PTP Cviček je enaka letu trgatve 
grozdja, namenjenega pridelavi vina PTP Cviček.

(2) Oznaka letnika je za vino PTP Cviček obvezna.
(3) Vino, ki ne izpolnjuje pogojev za oznako letnika v skla-

du z Delegirano uredbo 2019/33/EU, ne sme biti v prometu z 
označbo iz 18. člena tega pravilnika.

21. člen
(drugi postopki pridelave)

Za postopke pridelave grozdja, mošta in vina ter za ozna-
čevanje vina PTP Cviček, ki niso določeni s tem pravilnikom, 
se uporabljajo določbe pravilnikov, ki urejajo pridelavo, prede-
lavo in promet kakovostnega vina z zaščitenim geografskim 
poreklom.

PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI

22. člen
(poraba zalog)

(1) Vino PTP Cviček, ki je pridelano, ocenjeno, označeno 
in v embalaži v skladu s Pravilnikom o vinu z oznako prizna-
nega tradicionalnega poimenovanja – cviček (Uradni list RS, 
št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin), se lahko trži do porabe zalog, 
vendar ne dlje kot do 31. decembra 2023.

(2) Neustekleničeno vino PTP Cviček, namenjeno nepo-
sredni potrošnji, ki je pridelano in ocenjeno v skladu s Pravilni-
kom o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja 
– cviček (Uradni list RS, št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin), se 
lahko trži do porabe zalog, vendar ne dlje kot do 31. decembra 
2022.

23. člen
(vloga za začasno spremembo)

Vloge za začasno spremembo zahtevanih vsebnosti snovi 
v grozdju ob trgatvi in v pridelanemu vinu, vložene do uveljavi-
tve tega pravilnika, se obravnavajo v skladu s tem pravilnikom.

24. člen
(prenehanje veljavnosti)

Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravil-
nik o vinu z oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja 
– cviček (Uradni list RS, št. 3/00, 66/04 in 105/06 – ZVin).

25. člen
(začetek veljavnosti)

Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije, določbe drugega odstavka 
9. člena, petega odstavka 16. člena ter drugega in tretjega 
odstavka 20. člena tega pravilnika pa se začnejo uporabljati 
za letnik vina 2023.

Št. 007-765/2021
Ljubljana, dne 25. marca 2022
EVA 2021-2330-0128

Dr. Jože Podgoršek
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano

883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah 
Pravilnika o podrobnejši vsebini tehnične 
dokumentacije, ki jo izdelajo in vzdržujejo 
dobavitelji izdelkov iz plemenitih kovin 
pri samostojnem zagotavljanju skladnosti 
izdelkov s predpisi

Na podlagi tretjega odstavka 17. člena Zakona o izdelkih 
iz plemenitih kovin (Uradni list RS, št. 4/06 – uradno prečiščeno 
besedilo in 7/18) minister za gospodarski razvoj in tehnologijo 
izdaja

P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika  

o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, 
ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov  

iz plemenitih kovin pri samostojnem 
zagotavljanju skladnosti izdelkov s predpisi

1. člen
V Pravilniku o podrobnejši vsebini tehnične dokumenta-

cije, ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz pleme-
nitih kovin pri samostojnem zagotavljanju skladnosti izdelkov 
s predpisi (Uradni list RS, št. 113/00) se v 1. členu v drugem 
odstavku na koncu 6. točke pika nadomesti z vejico in doda 
nova 7. točka, ki se glasi:

»7. Posodabljanje.«.

2. člen
V 3. členu se v drugem odstavku beseda »vzorčenja« 

nadomesti z besedo »odbiranja«.
V četrtem odstavku se besedilo »Urad RS za standardi-

zacijo in meroslovje« nadomesti z besedilom »Urad Republike 
Slovenije za meroslovje (v nadaljnjem besedilu: urad)«.

3. člen
V 4. členu se v prvem odstavku za besedilom »označe-

val izdelke,« doda besedilo »način hranjenja in rokovanja z 
znakom »S«,«.

Za prvim odstavkom se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
»Sestavni del poglavja Označevanje izdelkov je tudi za-

pis o hrambi odtisa znaka »S« na medeninasti oziroma drugi 
evidenčni odtisni plošči, na uradu.«.

Dosedanji drugi odstavek postane tretji odstavek.

4. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:

»7. člen
O količini (kosi, skupna masa) izdelkov, ki jih je v trime-

sečnem obdobju preskusil, označil ter dal v promet, dobavitelj 
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vsake tri mesece obvesti urad z vnosom v bazo MIRS info ali z 
oddajo obrazca »Poročilo o preskušenih in označenih izdelkih« 
iz Priloge 1, ki je sestavni del tega pravilnika.

Dobavitelj mora urad obvestiti tudi o številu izdanih potrdil 
o skladnosti ter o količini izdelkov, za katere je v navedenem 
obdobju izdal potrdilo o skladnosti.

V poglavju Poročila dobavitelj hrani obvestila oziroma 
poročila trimesečnih obdobij iz prvega odstavka tega člena.

V primeru prenehanja samostojnega zagotavljanja skla-
dnosti izdelkov s predpisi mora dobavitelj v poglavje Poročila 
vložiti popis števila in mase vseh neprodanih izdelkov, ki jih je 
že označil z znakom »S«, vključno s potrdilom o predložitvi 
navedenih izdelkov v dodatno brezplačno potrditev skladnosti 
uradu.«.

5. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:

»7.a člen
Tehnična dokumentacija mora vsebovati zapis o izvajanju 

rednih letnih pregledov tehnične dokumentacije s strani doba-
vitelja ter rezultate teh pregledov.

V primeru, ko dobavitelj spreminja tehnično dokumenta-
cijo, mora le-ta vsebovati tudi obvestilo uradu o teh spremem-
bah.«.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

6. člen
Dobavitelji obstoječo tehnično dokumentacijo uskladijo s 

spremenjenim 1., 4. in 7. členom ter novim 7.a členom pravil-
nika v enem letu od uveljavitve tega pravilnika.

7. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-

dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-290/2021/9
Ljubljana, dne 24. marca 2022
EVA 2021-2130-0029

Zdravko Počivalšek
minister

za gospodarski razvoj in tehnologijo

884. Odredba o vključitvi sektorja mesa v izvajanje 
promocije za obdobje 2023–2025

Na podlagi druge alineje prvega odstavka 4. člena in 
prvega odstavka 7. člena Zakona o promociji kmetijskih in 
živilskih proizvodov (Uradni list RS, št. 26/11 in 57/12) minister 
za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano izdaja

O D R E D B O
o vključitvi sektorja mesa v izvajanje promocije 

za obdobje 2023–2025

1. člen
(vsebina)

Ta odredba določa vključitev sektorja pridelave in prede-
lave mesa za goveje, prašičje in perutninsko meso v izvajanje 
promocije sektorja pridelave in predelave mesa za obdobje 
2023–2025 ter odstotek proizvodnje, ki mora biti dosežen, da 
se začne promocija sheme »izbrana kakovost«.

2. člen
(vključitev sektorja)

Sektor pridelave in predelave mesa za goveje, prašičje 
in perutninsko meso se vključi v izvajanje promocije sektorja 
pridelave in predelave mesa za obdobje 2023–2025.

3. člen
(določitev odstotka proizvodnje)

Promocija sheme »izbrana kakovost« se izvaja, če mini-
strstvo, pristojno za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ugo-
tovi, da je v shemi »izbrana kakovost« vključenih najmanj 
10 % letne proizvodnje govejega mesa, najmanj 10 % letne 
proizvodnje prašičjega mesa in najmanj 10 % letne proizvodnje 
perutninskega mesa v Republiki Sloveniji, kar se objavi na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave gov.si.

PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

4. člen
(začetek promocije)

(1) Promocija iz te odredbe se začne izvajati po objavi 
naznanila o pridobitvi sklepa Evropske komisije o združljivosti 
sheme državne pomoči s Pogodbo o delovanju Evropske unije 
(Prečiščena različica Pogodbe o Evropski uniji, UL C št. 202 z 
dne 7. 6. 2016, str. 13).

(2) Minister, pristojen za kmetijstvo, gozdarstvo in prehra-
no, objavi naznanilo iz prejšnjega odstavka v Uradnem listu 
Republike Slovenije.

5. člen
(začetek veljavnosti)

Ta odredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Ura-
dnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-95/2022
Ljubljana, dne 23. marca 2022
EVA 2022-2330-0016

Dr. Jože Podgoršek
minister

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
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OBČINE
PIRAN

885. Odlok o sofinanciranju letnega programa 
športa v Občini Piran

Na podlagi 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni 
list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 
51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odločba US) 
in 31. člena Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – 
uradno prečiščeno besedilo, 35/17 in 43/18)

R A Z G L A Š A M   O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Občini Piran, 

ki ga je Občinski svet Občine Piran sprejel na 28. redni 
seji dne 24. marca 2022.

Št. 671-1/2022
Piran, dne 25. marca 2022

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković

Na podlagi 16. člena Zakona o športu (Uradni list RS, 
št. 29/17, 21/18 – ZNOrg, 82/20 in 3/22 – ZDeb) in 17. člena 
Statuta Občine Piran (Uradni list RS, št. 5/14 – uradno preči-
ščeno besedilo, 35/17 in 43/18) je Občinski svet Občine Piran 
na 28. redni seji dne 24. 3. 2022 sprejel

O D L O K
o sofinanciranju letnega programa športa  

v Občini Piran

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(Vsebina odloka)

S tem odlokom se določa izvajalce posameznih področij 
letnega programa športa (v nadaljevanju: LPŠ), pogoje in meri-
la za izbiro in vrednotenje izvajanja LPŠ na lokalni ravni, način 
določitve višine sofinanciranja, postopek izbire in sofinanciranja 
izvajanja LPŠ, način sklepanja in vsebino pogodb ter način 
izvajanja nadzora nad pogodbami o sofinanciranju.

2. člen
(Opredelitev javnega interesa na področju športa)

Javni interes obsega naloge nacionalnega in lokalne-
ga pomena, ki so določene v Nacionalnem programu športa 
v RS (v nadaljevanju: NPŠ) in so namenjene zagotavljanju 
optimalnih pogojev za kakovostno ukvarjanje s športom in 
gibalnimi dejavnostmi za ohranjanje zdravja. Javni interes v 
občini obsega dejavnosti na vseh športnih področjih v skladu s 
prednostnimi nalogami, ki so opredeljene v NPŠ in se uresni-
čuje tako, da se:

– v proračunu občine zagotavlja finančna sredstva za 
sofinanciranje LPŠ,

– načrtuje, gradi in vzdržuje lokalno pomembne športne 
objekte in površine za šport v naravi,

– spodbuja in zagotavlja pogoje za opravljanje in razvoj 
vseh področij športa.

II. LETNI PROGRAM ŠPORTA

3. člen
(Opredelitev področij športa)

Za uresničevanja javnega interesa na področju športa se 
v skladu s proračunskimi možnostmi in ob upoštevanju načela 
enake dostopnosti javnih sredstev za vse izvajalce iz proračuna 
občine lahko sofinancirajo naslednja športna področja:

1. Športni programi:
– prostočasna športna vzgoja otrok in mladine
– športna vzgoja otrok in mladine s posebnimi potrebami
– obštudijske športne dejavnosti
– športna vzgoja otrok in mladine, usmerjenih v kakovo-

stne in vrhunske športne dejavnosti
– kakovostni šport
– vrhunski šport
– šport invalidov
– športna rekreacija
– šport starejših
2. Športni objekti in površine za šport v naravi
– izgradnja, posodobitve in opremljanje športnih objektov 

in površin za šport v naravi
– upravljanje in obratovanje športnih objektov in površin 

za šport v naravi
– subvencioniranje uporabe športnih objektov in površin 

za šport v naravi
3. Razvojne dejavnosti na področju športa
– usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev 

v športu
– statusne pravice športnikov, strokovnih delavcev v špor-

tu in strokovna podpora programov
– založništvo s področja športa
– znanstvenoraziskovalna dejavnost na področju športa
– informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju 

športa
4. Organiziranost v športu
– delovanje športnih društev in njihovih zvez na lokalni ravni
5. Športne prireditve in promocija športa
– športne prireditve
– javno obveščanje o športu
– športna dediščina in muzejska dejavnost v športu
6. Družbena in okoljska odgovornost na področju športa.

4. člen
(Izvajalci letnega programa športa)

Izvajalci LPŠ so v skladu z odlokom naslednji:
– športna društva in športne zveze, ki so registrirani v RS,
– pravne osebe, ki so registrirane za opravljanje športne 

dejavnosti v RS,
– ustanove, ustanovljene za splošno koristen namen na 

področju športa, v skladu z zakonom, ki ureja ustanove,
– zavodi s področja vzgoje in izobraževanja, ki izvajajo 

javnoveljavne športne programe,
– samostojni podjetniki posamezniki, ki so registrirani za 

opravljanje športne dejavnosti v RS in
– zasebni športni delavci.

5. člen
(Letni program športa)

(1) Dokument LPŠ opredeli športna področja, ki so v 
koledarskem letu, za katerega se LPŠ sprejema, v občini pre-
poznana kot javni interes.

(2) Glede na razvojne načrte, prioritete v športu, raz-
položljiva proračunska sredstva ter kadrovske in prostorske 
razmere v lokalnem športu se v LPŠ določi:

– področja športa, ki se v proračunskem letu sofinancirajo 
iz občinskega proračuna,

– višino proračunskih sredstev za sofinanciranje posame-
znih področij športa,

– obseg in vrsto športnih programov in področij.
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(3) Predlog LPŠ pripravi pristojni organ občinske uprave, 
sprejme pa ga Občinski svet Občine Piran.

III. POGOJI IN MERILA TER NAČIN DOLOČITVE VIŠINE 
SOFINANCIRANJA

6. člen
(Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ)

Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ so kot priloga 
sestavni del tega odloka.

7. člen
(Način določitve višine sofinanciranja)

Višina sofinanciranja prijavljenih športnih področij se do-
loči po naslednjem postopku:

– z LPŠ je določena višina sredstev za vsako razpisano 
športno področje,

– na osnovi prijav vseh prijaviteljev na javni razpis se izra-
čuna skupno število točk za vsako razpisano športno področje,

– vrednost točke je količnik med višino sredstev po LPŠ in 
skupnim številom točk razpisanega področja športa,

– končna višina sofinanciranja posameznega prijavljene-
ga področja športa je zmnožek števila zbranih točk in izraču-
nane vrednosti točke posameznega prijavitelja.

IV. POSTOPEK SOFINANCIRANJA LPŠ

8. člen
(Način sofinanciranja LPŠ)

Sofinanciranje izvajanja LPŠ iz javnih sredstev se izvede 
z javnim razpisom (v nadaljevanju: JR).

9. člen
(Upravičeni izvajalci LPŠ)

Prijavitelji po 4. členu odloka postanejo upravičeni izvajal-
ci LPŠ, če izpolnjujejo naslednje pogoje:

– imajo sedež v Občini Piran in so na dan objave JR naj-
manj dve leti registrirani v skladu z veljavnimi predpisi,

– na dan objave JR kontinuirano izvajajo program športa, 
ki ga prijavljajo, najmanj zadnji dve zaporedni leti od dneva 
objave razpisa,

– ena od registriranih dejavnosti prijaviteljev je izvajanje 
športnih programov:

– SKD: 93.120 – dejavnost športnih klubov,
– SKD: 93.190 – druge športne dejavnosti,

– imajo za prijavljena področja športa:
– zagotovljene materialne in prostorske pogoje ter 

ustrezno izobražen in/ali usposobljen kader za opravljanje 
strokovnega dela na področju športa,

– izdelano finančno konstrukcijo, iz katere so razvidni 
viri prihodkov in stroškov izvedbe,

– urejeno evidenco članstva (športna društva, zveze) 
ter evidenco o udeležencih programov.

10. člen
(Javni razpis in razpisna dokumentacija)

(1) V skladu z veljavno zakonodajo, odlokom in sprejetim 
LPŠ župan izda sklep o začetku postopka JR za sofinanciranje 
LPŠ. S sklepom določi: predmet sofinanciranja, predviden ob-
seg javnih sredstev, ciljev, ki jih je mogoče doseči, in besedilo 
JR. Občinska uprava objavi JR.

(2) Objava JR mora vsebovati:
– ime in naslov naročnika,
– pravno podlago za izvedbo JR,
– predmet JR,
– navedbo pogojev za kandidiranje na JR (upravičeni 

izvajalci LPŠ),

– navedbo pogojev in meril za vrednotenje programov in 
področij športa,

– višino sredstev, ki so na razpolago na JR,
– obdobje, v katerem morajo biti porabljena dodeljena 

sredstva,
– rok, do katerega morajo biti predložene vloge in način 

oddaje vlog,
– datum in način odpiranja vlog,
– rok, v katerem bodo vlagatelji obveščeni o izidu JR,
– navedbo oseb, pooblaščenih za dajanje informacij o JR,
– informacijo o razpisni dokumentaciji.
(3) Razpisna dokumentacija mora vsebovati:
– razpisne obrazce,
– navodila izvajalcem za pripravo in oddajo vloge,
– informacijo o dostopnosti odloka, LPŠ ter pogojev in 

meril,
– vzorec pogodbe o sofinanciranju programov.

11. člen
(Komisija za izvedbo JR)

(1) Župan s sklepom ustanovi Komisijo za izvedbo JR 
(v nadaljevanju: Komisija).

(2) Komisijo sestavljajo predsednik in najmanj dva čla-
na. Predsednik in člani komisije ne smejo biti z vlagatelji, ki 
kandidirajo za dodelitev sredstev, interesno povezani v smislu 
poslovne povezanosti, sorodstvenega razmerja (v ravni vrsti ali 
v stranski vrsti do vštetega četrtega kolena), v zakonski zvezi, 
v zunajzakonski skupnosti, v svaštvu do vštetega drugega 
kolena, čeprav so te zveze, razmerja oziroma skupnosti že 
prenehale. Prav tako ne smejo sodelovati pri delu komisije, če 
obstajajo druge okoliščine, ki bi vplivale na njihovo neobjektiv-
nost in nepristranskost (npr. osebne povezave). Člani komisije 
podpišejo izjavo o odsotnosti interesne povezanosti.

(3) Komisija se sestaja na rednih in izrednih sejah. Seje 
lahko potekajo tudi dopisno ali na daljavo. Komisija o poteku sej 
in o svojem delu vodi zapisnik. Za sklepčnost in sprejemanje 
odločitev je potrebna navadna večina.

(4) Naloge Komisije so:
– pregled in ocena razpisne dokumentacije,
– odpiranje in ugotavljanje pravočasnosti ter popolnosti 

prejetih vlog,
– ocenitev vlog na podlagi pogojev in meril, navedenih v 

LPŠ, JR oziroma razpisni dokumentaciji,
– priprava predloga izvajalcev LPŠ po izbranih športnih 

področjih,
– potrditev predloga izbire in sofinanciranja LPŠ po po-

dročjih športa in po izvajalcih,
– vodenje zapisnikov o svojem delu.
(5) Strokovno-administrativna dela za komisijo opravlja 

občinska uprava.

12. člen
(Postopek izvedbe JR)

(1) Občinska uprava v Uradnem glasilu Občine Piran in 
na svojih spletnih straneh objavi besedilo JR in razpisno do-
kumentacijo. Rok za prijavo na JR ne sme biti krajši od 14 dni 
od objave JR.

(2) Vloga mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »ne 
odpiraj – vloga« in navedbo JR, na katerega se nanaša. Vloga 
je lahko tudi elektronska, če je tako določeno v JR. Način ele-
ktronske predložitve vloge se določi v razpisni dokumentaciji.

(3) Odpiranje prejetih vlog opravi Komisija v roku in na 
način, ki je predviden v besedilu JR. Odpirajo se samo v roku 
posredovane vloge v pravilno izpolnjeni in označeni ovojnici 
ter v vrstnem redu, po katerem so bile prejete. Odpiranje vlog 
ni javno.

(4) Za vsako vlogo Komisija na odpiranju ugotovi formalno 
popolnost glede na to, ali je bila oddana pravočasno in s strani 
upravičenega vlagatelja ter ali so bili predloženi vsi zahtevani 
dokumenti.
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(5) Vlogo, ki ni pravočasna ali je ni vložila upravičena 
oseba, se s sklepom zavrže. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

(6) O odpiranju vlog se vodi zapisnik, ki vsebuje:
– kraj in čas odpiranja prispelih vlog,
– imena navzočih članov komisije,
– naziv vlagateljev navedenih po vrstnem redu odpiranja,
– ugotovitve o popolnosti oziroma nepopolnosti posame-

zne vloge ter navedbo manjkajoče dokumentacije.
(7) Zapisnik podpišejo predsednik in prisotni člani komisije.

13. člen
(Poziv za dopolnitev vloge)

(1) Komisija na podlagi zapisnika o odpiranju vlog v roku 
osmih dni pisno pozove vlagatelje, katerih vloge niso bile po-
polne, da jih dopolnijo. Rok za dopolnitev vlog je osem dni od 
prejema poziva.

(2) Nepopolne vloge, ki jih vlagatelji ne dopolnijo v roku, 
se s sklepom zavržejo. Pritožba zoper sklep ni dovoljena.

14. člen
(Odločba o izbiri ali zavrnitvi)

(1) Na osnovi odločitve Komisije odločbo o izbiri oziroma 
o zavrnitvi vloge izda pristojni organ občinske uprave.

(2) Odločba o izbiri je podlaga za sklenitev pogodb o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ.

(3) Ob izdaji odločbe o izbiri izvajalec razpisa vlagatelja 
pozove k podpisu pogodbe o sofinanciranju izvajanja LPŠ.

15. člen
(Pritožbeni postopek)

(1) Zoper odločbo o izbiri je možno podati ugovor v roku 
osmih (8) dni po prejemu odločbe. Predmet ugovora ne morejo 
biti pogoji in merila za vrednotenje LPŠ. Vloženi ugovor ne 
zadrži podpisa pogodb z izbranimi vlagatelji.

(2) O ugovoru odloči župan v roku tridesetih dni od pre-
jema ugovora. Odločitev župana je dokončna. O dokončni 
odločitvi župan obvesti tudi Komisijo.

(3) Zoper odločitev župana je dopusten upravni spor na 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, ki se vloži v roku tride-
setih (30) dni od vročitve odločbe.

(4) Vložen upravni spor ne zadrži sklepanja pogodb z 
izbranimi izvajalci LPŠ.

16. člen
(Objava rezultatov JR)

Rezultati JR se po zaključku postopka JR objavijo na 
spletni strani občine.

V. VSEBINA POGODB Z IZVAJALCI LPŠ  
IN NAČIN NADZORA NAD POGODBAMI

17. člen
(Pogodba z izbranimi izvajalci LPŠ)

(1) Z izbranimi izvajalci LPŠ župan sklene pogodbe o 
sofinanciranju izvajanja LPŠ. V pogodbi se opredeli:

– naziv in naslov obeh pogodbenih strank,
– skrbnika pogodbe na strani obeh pogodbenih strank,

– pravna osnova za sklenitev pogodbe,
– vsebino in obseg dejavnosti,
– čas realizacije dejavnosti,
– višino dodeljenih sredstev,
– terminski plan porabe sredstev,
– način nadzora nad namensko porabo sredstev, izved-

bo programov in športnih področij ter predvidene sankcije v 
primeru neizvajanja,

– način nakazovanja sredstev izvajalcu,
– način, vsebino in rok za poročanje o realizaciji LPŠ po 

pogodbi,
– določilo, da izvajalec, ki nenamensko koristi pogodbena 

sredstva ali drugače krši pogodbena določila, ne more kandidi-
rati za sredstva na naslednjem JR,

– druge medsebojne pravice in obveznosti.
(2) Če se izbrani izvajalec v roku osmih (8) dni ne odzove 

na poziv k podpisu pogodbe, se šteje, da je umaknil vlogo za 
sofinanciranje.

18. člen
(Spremljanje izvajanja LPŠ)

(1) Izvajalci LPŠ so dolžni izvajati izbrana področja športa 
v obsegu, opredeljenem v pogodbi, sredstva pa nameniti za 
izbrano športno področje v skladu z JR.

(2) Nadzor nad izvajanjem pogodb in porabo proračunskih 
sredstev izvaja občinska uprava, ki lahko kadarkoli v času tra-
janja pogodb izvede nadzor.

(3) V primeru, da občinska uprava ugotovi nenamensko 
porabo prejetih sredstev, lahko takoj ustavi sofinanciranje in 
odstopi od pogodbe. Že prejeta proračunska sredstva mora 
izvajalec vrniti v proračun skupaj z zakonitimi zamudnimi 
obrestmi.

(4) Izvajalec, ki krši pogodbena določila, ne more kandidi-
rati za proračunska sredstva na naslednjem JR.

VI. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA

19. člen
(Uveljavitev odloka)

(1) Tretja alineja 9. člena tega Odloka se uveljavi 1. 1. 
2023.

(2) Z dnem uveljavitve tega Odloka preneha veljati Odlok 
o postopku in merilih za sofinanciranje izvajanja letnega pro-
grama športa v občini Piran (Uradni list RS, št. 31/18).

20. člen
(Veljavnost odloka)

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

Št. 671-1/2022
Piran, dne 24. marca 2022

Župan
Občine Piran

Đenio Zadković
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PRILOGA K ODLOKU O SOFINANCIRANJU LETNEGA 
PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI PIRAN 

 

POGOJI IN MERILA ZA IZBIRO IN VREDNOTENJE 
LETNEGA PROGRAMA ŠPORTA V OBČINI PIRAN 

 
IZHODIŠČNE DOLOČBE 

S Pogoji in merili za izbiro in vrednotenje letnega programa za šport v Občini Piran (v nadaljevanju: pogoji in merila) se 
določa uresničevanje javnega interesa na športnem področju. Sredstva se prijaviteljem1 razdelijo na osnovi izvedbe javnega 
razpisa (v nadaljevanju: JR). Pogoji in merila so sestavni del Odloka o sofinanciranju letnega programa za šport v Občini 
Piran (v nadaljevanju: Odlok) in obsegajo: 
 pogoje za določitev upravičenih izvajalcev letnega programa za šport (v nadaljevanju: LPŠ), 
 merila za vrednotenje področij športa. 
 

S pogoji in merili je uveljavljen točkovni model. Vsakemu izbranemu področju športa se na osnovi pogojev in meril 
izračuna skupna višina točk. Končna višina sofinanciranja športnega področja je zmnožek med številom dodeljenih točk 
in končno vrednostjo točke, pri čemer je končna vrednost točke količnik med z LPŠ določeno višino sredstev za področje 
in skupnim številom zbranih točk vseh ovrednotenih vlog posameznega področja. 
 

DOLOČITEV UPRAVIČENIH IZVAJALCEV LPŠ 
Na javnem razpisu lahko sodelujejo prijavitelji po 4. členu Odloka, upravičeni izvajalci pa postanejo, če izpolnjujejo 
pogoje, ki so zapisani v 9. členu Odloka. 
 

ŠPORTNI PROGRAMI 
Športni programi so najprepoznavnejši del športa in praviloma pomenijo organizirano in strokovno vodeno športno vadbo, 
ki je prilagojena različnim skupinam ljudi, njihovim sposobnostim, znanju, motivaciji in starosti (otroci, mladina, invalidi, 
odrasli, starejši).  
  

Uporabljene kratice v nadaljevanju pomenijo naslednje športne programe: 
 ŠV-VIZ – športna vzgoja otrok in mladine: programi v zavodih s področja vzgoje in izobraževanja, 
 ŠV-PRO – športna vzgoja otrok in mladine: prostočasni programi, 
 ŠV-PRI – športna vzgoja otrok: pripravljalni programi, 
 ŠV-PP – športna vzgoja otrok in mladine: programi otrok s posebnimi potrebami, 
 ŠŠTU – obštudijski športni programi, 
 ŠV-USM – športna vzgoja otrok in mladine: programi usmerjenih v kakovostni in vrhunski šport, 
 KŠ – programi kakovostnega športa, 
 VŠ – programi vrhunskega šport, 
 ŠI – programi športa invalidov, 
 RE – programi športne rekreacije, 
 ŠSTA – programi športa starejših. 
 
 

SKUPNI POGOJI ZA IZBIRO 
Pri vrednotenju športnih programov se upoštevajo naslednji splošni pogoji: 
VKLJUČENOST UDELEŽENCEV:  
 isti udeleženec se pri istem izvajalcu vrednoti le v enem (1) športnem programu; 
ŠTEVILO VADEČIH/ŠTEVILO ŠPORTNIKOV/VELIKOST VADBENE SKUPINE (=koeficient 
popolnosti skupine):  
 različne športne panoge in starostne skupine za izvedbo optimalne vadbe zahtevajo različno število vključenih,  
 z merili je določena potrebna (priporočena) velikost posamezne vadbene skupine: 

o če v program ni vključena vsaj polovica potrebnega števila udeležencev (50 %), se program ne prizna, 
o če je v programu manj udeležencev (med 50 in 100 %), se število točk proporcionalno zmanjša,  
o večje število udeležencev v programu ne vpliva na dodatno vrednotenje programa. 

Občina podpira vključenost občank in občanov. V športnih programih ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA 
se ob pogoju, da je v program vključena najmanj polovica potrebnega števila, vrednotijo samo udeleženci s stalnim 
bivališčem v občini Piran. 
 
 

                                                
1 Moški slovnični spol je zaradi pragmatičnih razlogov v besedilu rabljen kot nevtralni označevalec za oba spola. 
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PREGLEDNICA A-1 PROGRAMI ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA 
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENO 

SKUPINO 
ŠV-PRO: do 6 

let 
ŠV-PRO: 7 do 

19  ŠŠTU, RE ŠV-PP, ŠI, 
ŠSTA 

 velikost skupine/število vključenih 8 12 15 10 
 

PREGLEDNICA A-2 PROGRAMI: ŠV-PRI 
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENO 

SKUPINO ŠV-PRI; U-7/8 ŠV-PRI: U-9/10 ŠV-PRI: U11/12 

 velikost skupine/število vključenih 10 10 10 
 

PREGLEDNICA A-3 PROGRAMI ŠV-USM, KŠ 
ŠTEVILO VKLJUČENIH V VADBENO SKUPINO ŠV-USM:           

U-13/15 
ŠV-USM                     
U-17/19 KŠ: ČLANI/CE 

IŠP/MI: individualne športne panoge/miselne igre (1) 8 6 4 
IŠP/MI: individualne športne panoge/miselne igre (2) 8 8 8 

KŠP: kolektivne športne panoge (3) 12 12 12 
 

(1) IŠP/MI: individualne športne panoge in miselne igre 
(3) IŠP/MI, ki uveljavljajo rezultate ekipe: KEGLJANJE, BALINANJE, KOŠARKA 3 na 3, ODBOJKA NA 
MIVKI 
(3) KŠP: vse kolektivne športne panoge 

 

KOMPETENTNOST STROKOVNIH DELAVCEV (= korekcija za strokovni kader): 
 Različni športni programi zahtevajo različno angažiranost izobraženega in/ali usposobljenega kadra: 

o 1. stopnja: vodja ima odločbo MIZŠ o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu in vodi programe: ŠV-PRO, 
RE, ŠSTA, (ŠŠTU, ŠI). 

o 2. stopnja: vodja ima odločbo MIZŠ o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu in vodi programe ŠV-PRI. 
o 3. stopnja: vodja ima odločbo MIZŠ o vpisu v razvid strokovnih delavcev v športu in vodi programe ŠV-USM.  

 Programom, ki se izvajajo brez usposobljenega/izobraženega kadra za delo v športu, se točke za strokovni kader ne 
priznajo (korekcijski faktor = 0,000). 

 Če isti strokovni delavec hkrati izvaja dva ali več programov istega izvajalca, se korekcijski faktor ustrezno zmanjša. 
 

PREGLEDNICA B KOREKCIJA: STROKOVI KADER 
STROKOVNI KADER 1. stopnja 2. stopnja  3. stopnja 

korekcijski faktor strokovni kader 0,500 0,750 1,000 
 

MATERIALNI STROŠKI IZVEDBE PROGRAMOV (= korekcija za materialne stroške): 
 pri izvedbi športnih programov nastajajo tudi drugi stroški (oprema, sodniki, prevozi …). Materialni stroški izvedbe 

programov se praviloma vrednotijo le pri ŠV-USM, KŠ, VŠ, pri čemer velja: 
o 1. skupina: vsi programi ŠV-USM, 
o 2. skupina: vsi programi KŠ, 
o 3. skupina: vsi dodatni programi kategoriziranih športnikov (MLR, PR, DR, MR, SR, OR). 

V neolimpijskih športnih panogah in/ali disciplinah je korekcijski faktor za kategorizirane športnike 0,500.  
 

PREGLEDNICA C KOREKCIJA: MATERIALNI STROŠKI 
MATERIALNI STROŠKI 1. skupina  2. skupina 3. skupina 

korekcijski faktor za materialne stroške 0,500 0,500 1,000 
 

ŠTEVILO PRIZNANIH VADBENIH SKUPIN NA IZVAJALCA: 
 z LPŠ/JR se za posamezno koledarsko leto lahko omeji skupno število priznanih vadbenih skupin na prijavitelja po 

športnih programih: ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-USM, KŠ, RE, ŠSTA … 
 

PRIZNANI LETNI OBSEG VADBE: 
 z merili je za vse skupine športnih programov določen letni obseg vadbe, ki se sofinancira z LPŠ (preglednice: št. 1 

do 9). V športnih programih ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA vadba praviloma poteka najmanj 30 tednov oz. 
60 ur. V ŠV-PRI, ŠV-USM, KŠ in VŠ je priznani letni obseg vadbe praviloma višji. Izvajalci lahko ob prijavi na JR 
sami določijo letni obseg za vsak športni program, ki pa ne sme presegati z LPŠ priznanega letnega obsega vadbe! 

 

DODATNI POGOJI ZA IZBIRO NETEKMOVALNIH PROGRAMOV 
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA (= korekcija za ceno športnega programa): 
 Izvajalci za izvedbo različnih športnih programov zaračunavajo različne cene (vadnine). Občina spodbuja izvajanje 

takšnih športnih programov, ki so za udeležence sprejemljivejši: 
o 1. skupina: udeleženec krije več kot 50 % polne cene programa, 
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o 2. skupina: udeleženec krije manj kot 50 % polne cene programa, 
o 3. skupina: program je za udeleženca brezplačen. 
 
 
Korekcijski faktorji se upoštevajo le pri prostočasnih in športnorekreativnih programih: ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP, 
ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA. 
 

PREGLEDNICA D KOREKCIJA: CENA PROGRAMA 
CENA ŠPORTNEGA PROGRAMA 1. skupina 2. skupina 3. skupina 

korekcijski faktor za ceno programa 0,250 0,500 1,000 
 

DODATNI POGOJI ZA IZBIRO TEKMOVALNIH PROGRAMOV 
RAZŠIRJENOST, KONKURENČNOST, USPEŠNOST IN LOKALNI POMEN (= korekcija za razvrstitev 
panoge): 
 Programi ŠV-USM, KŠ in VŠ se izvajajo v različnih športih (disciplinah, panogah), izvajalci pa so rezultatsko različno 

uspešni. Merila izvajalce programov lahko razvrščajo glede na: 
o RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov NPŠZ (aktualni seznam OKS-ZŠZ), 
o RAZŠIRJENOST: število registriranih športnikov izvajalca (aktualni seznam OKS-ZŠZ), 
o KONKURENČNOST: razvrstitev NPŠZ glede na status članstva v OKS-ZŠZ (aktualni seznam OKS-ZŠZ), 
o KONKURENČNOST: ponderirano število kategoriziranih športnikov (aktualni seznam OKS-ZŠZ),  

pri čemer se upoštevajo naslednji ponderji: MLR, DR = 1; PR = 2, MR = 3; SR = 4; OR = 5, 
o POMEN ZA LOKALNO OKOLJE: leta neprekinjenega delovanja izvajalca (podatki AJPES), 
o POMEN ZA LOKALNO OKOLJE: število članov izvajalca s plačano članarino za tekoče leto (podatki izvajalca). 

 Po merilih se izvajalci razvrstijo v dve (2) kakovostni skupini: 
o 1. kakovostna skupina: splošni korekcijski faktor = 2,000, 
o 2. kakovostna skupina: splošni korekcijski faktor = 1,000. 

 Potrebno število točk za uvrstitev v 1. kakovostno skupino se določi z LPŠ/JR.  
 Komisija za izvedbo JR določene prednostne športne panoge na osnovi meril določi za obdobje olimpijskega ciklusa 

(4 leta). 
 

PREGLEDNICA E KOREKCIJA: RAZVRŠČANJE PANOG 
RAZŠIRJENOST: registrirani športniki NPŠZ  0–500  501–1.000 1.001–2.500 2–501 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 25 
RAZŠIRJENOST: registrirani športniki KLUB 0–10 11–25 26–50  51 in več 

TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 25 
KONKURENČNOST: status članstva v OKS-ZŠZ NPŠZ ni članica       NPŠZ je članica      PANOGE/NPŠZ 

priznava MOK 
PANOGE/NPŠZ 

program OI 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 10 15 25 

USPEŠNOST: kategorizirani športniki (ponderirano) 0 točk 15–točk 5–10 točk 11 točk in več 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 0 10 15 25 
POMEN ZA OKOLJE: tradicija v  letih 0–5 let 6–15 let 16–30 let 31 let in več 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 25 

POMEN ZA OKOLJE: članstvo s plačano članarino 0–30 31–60 61–100 101 in več 
TOČKE ZA RAZVRŠČANJE 5 10 15 25 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROGRAMOV 

PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH S PODROČJA VIZ 
K programom, ki se izvajajo izključno v zavodih VIZ, prištevamo:  
 promocijske športne programe,  
 šolska športna tekmovanja,  
 dodatne ure športa v OŠ. 
Promocijski športni programi so: Naučimo se plavati (NSP), Mali sonček (MS), Ciciban planinec (CP), Zlati sonček (ZS), 
Krpan (KR), Mladi planinec (MP) in drugi programi, določeni v NPŠ. 
 

Šolska športna tekmovanja (ŠŠT) predvidevajo udeležbo šolskih športnih ekip na tekmovanjih, ki so razpisana v reviji 
Šport mladih (Informator) od osnovnega do državnega nivoja. Sofinancira se udeležba šolskih ekip in posameznikov na 
tekmovanjih, ki potekajo zunaj meja občine. 
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Dodatne ure športa predstavljajo programi, ki jih šole v sodelovanju s športnimi društvi izvajajo s ciljem posodobiti in 
povečati kakovost ter privlačnost prostočasnih programov. Sofinancirajo se vadbene skupine, ki vadbo izvajajo v terminih, 
predvidenih za šolske športne krožke.  
 
 
 
 
 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-VIZ: promocijski program: MS, CP, ZS, KR, NSP, MP materialni stroški/udeleženec 
ŠV-VIZ: šolska športna tekmovanja – udeležba ekip materialni stroški/skupina 
ŠV-VIZ: dodatne ure športa v OŠ materialni stroški/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 1 PROGRAMI ŠV-VIZ 
ŠPORTNI PROGRAMI V ZAVODIH VIZ NSP MS, ZS, KR ŠŠT DUŠ v OŠ 

število udeležencev programa 1 1 10 12 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/UDELEŽENEC 1 1 0 0 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/SKUPINA 0 0 15 30 
1 ura = 60 minut (DUŠ v OŠ) 

 
PROSTOČASNI ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE (PP), OBŠTUDIJSKI ŠPORTNI 

PROGRAMI 
Celoletni programi ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP in ŠŠTU praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. 60 ur).  
 

ŠV-PRO so programi, katerih glavni cilj je ljubiteljsko ukvarjanje s športom in koristno preživljanje prostega časa, namen 
pa ni udeležba na tekmovanjih. Programe ŠV-PRO praviloma izvajajo prijavitelji s pretežno rekreativno naravnanostjo. 
 

Programi ŠV-PP so namenjeni otrokom in mladini z motnjami v razvoju oziroma s prirojenimi in/ali pridobljenimi 
okvarami in se izvajajo z namenom ustrezno poskrbeti za uspešno socialno integracijo v vsakdanje življenje.  
 

Programi ŠŠTU pomenijo pomembno dopolnilo intelektualnemu delu in pripomorejo k nevtralizaciji negativnih učinkov 
sedečega načina življenja. Celoletni programi se praviloma izvajajo v kraju študija. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-PRO: celoletni prostočasni programi za otroke in mladino strokovni kader/skupina 
ŠV-PP: celoletni programi za otroke s posebnimi potrebami strokovni kader/skupina 
ŠŠTU: celoletni programi za študente strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 2 PROGRAMI ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU 
CELOLETNI PROSTOČASNI PROGRAMI               ŠV-PRO: do 6 

let 
ŠV-PRO: 7 do 

19 ŠV-PP ŠŠTU 

število ur vadbe/tedensko 1,5 2 2 2 
število tednov 30 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 45 60 60 60 
1 ura = 60 minut  

 

ŠV-PRI so programi, katerih osnovni cilj je spoznavanje specifične športne panoge (prednostno izbrani šport) in doseganje 
vrhunskih športnih dosežkov. Po ZŠpo-1 pripadniki starostnih skupin od 7 do 12 let praviloma ne morejo postati 
registrirani športniki in tudi rezultati, doseženi na tekmovanjih, se večinoma ne upoštevajo. Programe ŠV-PRI praviloma 
izvajajo prijavitelji, ki imajo izdelano piramido tekmovalnih selekcij z vrhom v članski ekipi (najmanj tri (3) selekcije). 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-PRI: celoletni pripravljalni programi strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 3 PROGRAMI ŠV-PRI                                         
CELOLETNI PRIPRAVLJALNI PROGRAMI           ŠV-PRI: U-7/8 ŠV-PRI: U-9/10 ŠV-PRI:  

U-11/12 
število ur vadbe/tedensko 3 3 3 

število tednov 30 40 40 
TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 90 120 120 

1 ura = 60 minut 
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ŠPORTNI PROGRAMI OTROK IN MLADINE, USMERJENIH V  
KAKOVOSTNI IN VRHUNSKI ŠPORT 

ŠV-USM vključuje programe za mlade športnike, pri katerih je osnovni cilj doseganje vrhunskih športnih rezultatov.  
 

Programi ŠV-USM predstavljajo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradno priznanih tekmovanjih 
NPŠZ do naslova državnega prvaka. V programih ŠV-USM se upoštevajo le mladi športniki, ki so registrirani v skladu z 
ZŠpo-1 (aktualni seznam registriranih športnikov OKS-ZŠZ). Priznani letni obseg vadbe je odvisen od uspešnosti  oziroma 
konkurenčnosti športnega dosežka. Merila prijavljene skupine ŠV-USM razvrščajo v dve (2) kakovostni ravni (upošteva 
se športni dosežek pretekle tekmovalne sezone): 
II. RAVEN: Priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
 IŠP/MI: V isti starostni skupini vsi prijavljeni tekmovalci dokažejo rezultat na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ 

ali dosežek v drugih dveh tretjinah vseh nastopajočih na uradnem DP (jakostni lestvici). 
 KŠP: Ista starostna ekipa dokaže rezultat na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ ali dosežek v drugih dveh tretjinah 

vseh sodelujočih ekip na uradnem (ligaškem) DP (končna lestvica vseh lig NPŠZ). 
I. RAVEN: Priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
 IŠP/MI: V isti starostni skupini vsi prijavljeni tekmovalci dokažejo rezultat v prvi tretjini vseh nastopajočih na 

uradnem DP (uradni jakostni lestvico NPŠZ).  
 KŠP: Ekipa iste starostne skupine dokaže rezultat v prvi tretjini vseh sodelujočih ekip na uradnem DP (končna lestvica 

vseh lig NPŠZ). 
 

Mladi športniki lahko s kakovostnimi rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje 
športnikov v RS dosežejo status športnika mladinskega (MLR) ali perspektivnega razreda (PR). S tem se jim prizna 
program dodatne športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ 
pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.  
 

Z LPŠ/JR se določi korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih oz. 
neolimpijskih panogah in/ali disciplinah. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠV-USM: celoletni TEKMOVALNI programi strokovni kader, materialni stroški/skupina 
ŠV-USM: programi kategoriziranih športnikov MLR, PR materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 4–1 PROGRAMI ŠV-USM II. KAKOVOSTNA RAVEN                               
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ŠV-USM                      

U-12/13  
ŠV-USM                           
U-14/15  

ŠV-USM                            
U-16/17  

ŠV-USM                        
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 4,5 4,5 6 6 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 180 180 240 240 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/SKUPINA 180 180 240 240 
1 ura = 60 minut 

 

PREGLEDNICA ŠT. 4-2 PROGRAMI ŠV-USM I. KAKOVOSTNA RAVEN                               
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           ŠV-USM                      

U-12/13  
ŠV-USM                           
U-14/15  

ŠV-USM                            
U-16/17  

ŠV-USM                        
U-18/19 

število ur vadbe/tedensko 6 6 8 8 
število tednov 40 40 40 40 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 240 240 320 320 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/SKUPINA 240 240 320 320 
1 ura = 60 minut 

 

PREGLEDNICA ŠT. 5 KATEGORIZIRANI 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH KATEGORIZACIJA    

MLR 
KATEGORIZACIJA   

PR 
 velikost skupine/število vključenih 1 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/UDELEŽENEC 40 80 
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ŠPORTNI PROGRAMI KAKOVOSTNEGA ŠPORTA 

KŠ je pomembna vez med programi ŠV-USM ter VŠ, saj vključuje večje število športnikov in strokovnega kadra, kar 
omogoča vzpostavitev konkurenčnega okolja znotraj posameznih športnih panog na nacionalni ravni.  
 

Programi KŠ pomenijo načrtovane športne aktivnosti z namenom nastopanja na uradnih tekmovanjih NPŠZ do naslova 
državnega prvaka. V programih KŠ se upoštevajo le športniki, ki so v članskih kategorijah registrirani v skladu z ZŠpo-1 
(podatki OKS-ZŠZ) in hkrati ne izpolnjujejo pogojev za pridobitev statusa vrhunskih športnikov. Merila prijavljene 
skupine KŠ razvrščajo v dve (2) kakovostni ravni (upošteva se športni dosežek pretekle tekmovalne sezone): 
II. RAVEN: priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
 IŠP/MI: Vsi prijavljeni tekmovalci v članski konkurenci dokažejo rezultat na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ ali 

dosežek v drugih dveh tretjinah vseh nastopajočih na uradnem DP (jakostni lestvici). 
 KŠP: Članska ekipa dokaže rezultat na uradno priznanih tekmovanjih NPŠZ ali dosežek v drugih dveh tretjinah vseh 

sodelujočih ekip na uradnem (ligaškem) DP (končna lestvica vseh lig NPŠZ). 
I. RAVEN: Priprava na tekmovanja in doseganje rezultatov na uradnih tekmovanjih NPŠZ: 
 IŠP/MI: Vsi prijavljeni tekmovalci v članski konkurenci dokažejo rezultat v prvi tretjini vseh nastopajočih na uradnem 

DP (uradni jakostni lestvico NPŠZ).  
 KŠP: Članska ekipa dokaže rezultat v prvi tretjini vseh sodelujočih ekip na uradnem DP (končna lestvica vseh lig 

NPŠZ). 
 

Športniki lahko s kakovostnim delom in rezultati v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in 
kategoriziranje športnikov dosežejo status športnika državnega razreda (DR). S tem se jim prizna program dodatne 
športne vadbe, ki se sofinancira pod pogojem, da je kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo 
JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v občini.  
 

Z LPŠ/JR se določi korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih 
oz. neolimpijskih panogah in/ali disciplinah. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
KŠ: celoletni tekmovalni programi odraslih materialni stroški/skupina 
KŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov DR materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 6 PROGRAMI KŠ 
CELOLETNI TEKMOVALNI PROGRAMI           KŠ: II. RAVEN KŠ: I. RAVEN 

število ur vadbe/tedensko 6 8 
število tednov 40 40 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/SKUPINA 240 320 

1 ura = 60 minut 
 

PREGLEDNICA ŠT. 7 KATEG. 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH KATEGORIZACIJA    

DR 
 velikost skupine/število vključenih 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/UDELEŽENEC 40 

 
 
 

ŠPORTNI PROGRAMI VRHUNSKEGA ŠPORTA 
VŠ predstavlja eno najvišjih oblik človekove ustvarjalnosti na področju športa. Z vidika javnega interesa zajema programe 
priprav in tekmovanj športnikov, ki so v skladu s Pogoji, pravili in kriteriji za registriranje in kategoriziranje športnikov v 
RS pridobili naziv športnika olimpijskega (OR), svetovnega (SR) in/ali mednarodnega razreda (MR). Vrhunskim 
športnikom s statusom OR, SR, MR se priznajo dodatni programi športne vadbe, ki se sofinancirajo pod pogojem, da je 
kategorizacija navedena v zadnji objavi OKS-ZŠZ pred objavo JR in je športnik naveden kot član društva s sedežem v 
občini. 
Programi vrhunskih športnikov invalidov se obravnavajo enako kot ostali programi VŠ.  
 

Z LPŠ/JR se določi korekcijski faktor za vrednotenje materialnih stroškov kategoriziranih športnikov v olimpijskih oz. 
neolimpijskih panogah in/ali disciplinah. 
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
VŠ: dodatni programi kategoriziranih športnikov MR, SR, OR materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 8 PROGRAMI VŠ: KATEGORIZIRANI 
DODATNI PROGRAMI KATEGORIZIRANIH KATEGORIZACIJA    

MR 
KATEGORIZACIJA    

SR 
KATEGORIZACIJA    

OR 
število udeležencev programa 1 1 1 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/UDELEŽENEC 80 120 160 

 
ŠPORTNOREKREATIVNI PROGRAMI INVALIDOV, ODRASLIH IN STAREJŠIH 

Celoletni programi ŠI, RE in ŠSTA praviloma potekajo najmanj 30 tednov v letu (oz. obsegajo 60 ur). 
 

ŠI predstavlja psihosocialne (rehabilitacija, vključenost v družbo) in športne (rekreacija, tekmovanja, paralimpijski športi) 
učinke v življenju invalidov. Osnovni cilj je invalidom omogočiti enakovredno sodelovanje pri prostočasnih športnih 
aktivnostih, zato programi spodbujajo povezovanje med športnimi in invalidskimi društvi. 
 

RE pomeni smiselno nadaljevanje ŠV-PRO in tekmovalnega športa in je zbir raznovrstnih športnih dejavnosti odraslih 
vseh starosti s ciljem aktivne in koristne izrabe prostega časa, ohranjanja zdravja in dobrega počutja ter udeležbe na 
rekreativnih tekmovanjih. Celoletni programi predstavljajo pestro izbiro organizirane športne vadbe.  
 

ŠSTA je športno rekreativna dejavnost odraslih; praviloma po dopolnjenem 65. letom. Za posameznika pomeni redna 
športna vadba kakovostno ohranjanje telesnega, duševnega, socialnega zdravja ter ohranjanja ustvarjalne življenjske 
energije. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI PROGRAM: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
ŠI: celoletni športnorekreativni programi invalidov strokovni kader/skupina 
RE: celoletni športnorekreativni programi odraslih strokovni kader/skupina 
ŠSTA: celoletni športnorekreativni programi starejših strokovni kader/skupina 

 

PREGLEDNICA ŠT. 9 PROGRAMI ŠI, RE, ŠSTA 
CELOLETNI REKREATIVNI PROGRAMI           ŠI RE ŠSTA 

število ur vadbe/tedensko 2 2 1,5 
število tednov 30 30 30 

TOČKE/STROKOVNI KADER/SKUPINA 60 60 45 
1 ura = 60 minut 

 

ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA ŠPORT V NARAVI 
Učinkovita in dostopna mreža kakovostne športne infrastrukture je pomemben dejavnik športnega udejstvovanja. S 
sredstvi za športno infrastrukturo se na lokalni ravni sofinancira novogradnje športnih objektov, energetske in 
športno-tehnološke posodobitve ter trajnostna ureditev in investicijsko vzdrževanje obstoječih športnih objektov in površin 
za šport v naravi v lasti občine. Za izvedbo sofinanciranja se praviloma razpiše poseben (od drugih področij športa ločen) 
javni razpis. Izvajalca takšnih projektov posebej (brez sodelovanja Komisije za izvedbo JR) izbere občinska uprava. 
 

MERILA ZA SOFINANCIRANJE STROŠKOV OBRATOVANJA ŠPORTNIH OBJEKTOV 
Različni športni programi se izvajajo v/na različnih športnih objektih in površinah za šport v naravi v občini. Občina lahko 
sofinancira stroške najema in obratovanja, če najemnik (upravljavec) predloži verodostojno listino (pogodba o najemu, 
dokazilo o lastništvu), hkrati pa dokaže, da se v/na športnem objektu izvajajo programi, ki so sofinancirani z LPŠ/JR.  
 

Sofinancirajo se samo stroški obratovanja javnih športnih objektov v občini! 
 

Upravičeni stroški obratovanja so: energent (elektrika, ogrevanje) in komunalne storitve (voda, odvoz smeti). Ne 
sofinancirajo se stroški obratovanja športnih objektov zunaj meja občine. 
 

Z LPŠ/JR se lahko imenuje športne objekte, ki so sofinancirani z JR, določi višina sredstev za sofinanciranje in vrednost 
korekcijskih faktorjev za različne vrste športnih objektov.  
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI OBJEKTI MERILO ZA VREDNOTENJE: 
OBJEKTI: sofinanciranje obrat. stroškov športnih objektov obratovalni stroški/športni objekt 

 

PREGLEDNICA ŠT. 10 OBJEKT 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA 

ŠPORT                   OBRATOVANJE 
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stroški obratovanja objektov 10 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/OBJEKT 1 

 

Vrednotenje stroškov obratovanja se izvede tako, da prijavitelji v postopku JR s priloženimi kopijami upravičenih računov 
dokažejo nastale stroške, pri čemer velja merilo: 10 EUR dokazanih stroškov = 1 točka. 
 

MERILA ZA SUBVENCIONIRANJE UPORABE ŠPORTNIH OBJEKTOV IN POVRŠIN 
Za nemoteno izvajanje športnih programov izvajalci LPŠ uporabljajo javne športne objekte v občini. Do subvencije za 
uporabo javnih športnih objektov v občini so lahko upravičeni vsi izvajalci športnih programov, ki so sofinancirani z 
LPŠ/JR.  
 

Ne subvencionira se brezplačna uporaba (oziroma uporaba brez dokazil o nastalih stroških) in uporaba objektov zunaj 
meja občine; razen v primeru, ko v občini ni ustreznih prostorskih pogojev za izvajanje tekmovalnih športnih programov. 
 

Z LPŠ/JR se lahko imenuje športne objekte, katerih uporaba se sofinancira in se hkrati določi višina sredstev za 
subvencioniranje in vrednost korekcijskih faktorjev za uporabo različnih športnih objektov. 
 
 
 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNI OBJEKTI: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
OBJEKTI: subvencioniranje stroškov uporabe športnih objektov materialni stroški/uporabnik 

 

PREGLEDNICA ŠT. 11 OBJEKT 
ŠPORTNI OBJEKTI IN POVRŠINE ZA 

ŠPORT                   UPORABA 

stroški uporabe objektov 10 
TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/OBJEKT 1 

 

Vrednotenje stroškov uporabe se izvede tako, da prijavitelji v postopku JR s priloženimi kopijami upravičenih računov 
dokažejo nastale stroške, pri čemer velja merilo: 10 EUR dokazanih stroškov = 1 točka. 
 
 
 

RAZVOJNE DEJAVNOSTI V ŠPORTU 
Razvojne dejavnosti predstavljajo medsebojno prepletene strokovne naloge, ki podpirajo vsa druga športna področja.  
 
MERILA ZA USPOSABLJANJE IN IZPOPOLNJEVANJE STROKOVNIH DELAVCEV V ŠPORTU 

Strokovno izobraženi/usposobljeni delavci v športu so ključ razvoja in uspešnosti. Programi izobraževanja (univerzitetni) 
so v domeni izobraževalnega sistema, programe usposabljanja/izpopolnjevanja pa izvajajo NPŠZ po veljavnih programih, 
ki so verificirani pri strokovnem svetu RS za šport ali pri strokovnih organih NPŠZ. 
 

Z LPŠ/JR se določi obseg sredstev za usposabljanje/izpopolnjevanje in največje možno število udeležencev na prijavitelja. 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
RAZVOJNA DEJAVNOST: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
usposabljanje in izpopolnjevanje strokovnih kadrov materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 12 RAZVOJNE DEJAVNOSTI 
RAZVOJNI PROGRAMI IZPOPOLNJEVANJE 

(licenciranje) 
USPOSABLJANJE          

(I. stopnja) 
USPOSABLJANJE          

(II. stopnja) 
število vključenih v projekt 1 1 1 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/UDELEŽENEC 15 60 120 
 

 
 

STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV, TRENERJEV IN STROKOVNA PODPORA 
PROGRAMOM 

Skrb za izobraževanje nadarjenih in kategoriziranih športnikov se na nivoju lokalne skupnosti kaže kot sofinanciranje 
štipendij za nadarjene in kategorizirane.  
Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev in skupno število upravičencev, ki so izbrani na podlagi meril: 
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PREGLEDNICA ŠT. 13 STATUSNE PRAVICE ŠPORTNIKOV 
POMEN ŠPORTNE PANOGE: članstvo v društvu 0–30 članov 31–99 članov 100 + članov 

TOČKE ZA IZBIRO 1 5 10 
ŠPORTNA USPEŠNOST: naziv mladega športnika registriran naziv MLR naziv PR 

TOČKE ZA IZBIRO 1 5 10 
RAZŠIRJENOST PANOGE: štev. registriranih v 

NPŠZ 0–500 reg. 501–2999 reg. 3000 + reg. 

TOČKE ZA IZBIRO 1 5 10 
USPEŠNOST PANOGE: število tekmovalnih ekip 1–2 ekipi 3–4 ekipe 5 + ekip 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 
 
 

ZALOŽNIŠTVO NA PODROČJU ŠPORTA 
Založništvo na področju športa predstavlja izdajanje in/ali nakup strokovne literature in/ali drugih periodičnih in/ali 
občasnih športnih publikacij ter oglasnega gradiva na temo športnih dejavnosti.  
 

Z LPŠ/JR se lahko določi višina sredstev za sofinanciranje in skupno število priznanih projektov. Če z LPŠ/JR ni drugače 
določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 14) zbral večje število točk: 
 
 

PREGLEDNICA ŠT. 14 ZALOŽNIŠTVO V ŠPORTU 
DEFICITARNOST: število izdanih publikacij letno 5 + publikacij 1–4 publikacij ni publikacij 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
REFERENCE IZDAJATELJA (AVTORJA) ni poznan poznan v RS svetovno znan 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
VRSTA/POMEN PUBLIKACIJE propagandno zbornik strokovna 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

 
ZNANSTVENORAZISKOVALNA DEJAVNOST V ŠPORTU 

Nosilci znanstvenoraziskovalne dejavnosti so javne raziskovalne institucije v sodelovanju s civilno športno sfero in/ali 
gospodarstvom, cilj dejavnosti pa je ustrezen prenos znanstvenih spoznanj v športno prakso. Lokalna skupnost se lahko 
odloči za sofinanciranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, če gre za raziskovalne projekte, povezane z lokalnim okoljem.  
 

Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 15) zbral večje število točk: 
 

PREGLEDNICA ŠT. 15 ZR DEJAVNOST 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA začetna faza faza izvedbe zaključna faza 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
RAZVOJNA KAKOVOST PROJEKTA za občino nima vpliva na 

razvoj športa 
delno vpliva na 
razvoj športa 

pospešuje razvoj 
športa 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
POTENCIALNI VPLIV PROJEKTA NA OBČINO pomemben za 

vlagatelja 
pomemben za 

ŠD 
pomemben za 
celotno občino 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
REFERENCE PRIJAVITELJA/IZVAJALCA: 

izkušnje nima referenc do 5 let izkušenj 5 + let izkušenj 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
 

 
INFORMACIJSKO-KOMUNIKACIJSKA TEHNOLOGIJA V ŠPORTU 

Informacijsko-komunikacijska tehnologija na področju športa pomeni neposredno podporo za učinkovitejše in prijaznejše 
udejstvovanje v športu (obseg e-informacij o ponudbi v športu) ter sprotno analiziranje in spremljanje ravni učinkovitosti 
programov.  
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Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 16) zbral večje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 16 IKT 
DEFICITARNOST PODROČJA vzdrževanje 

obstoječe IKT 
nadomestitev 
obstoječe IKT nakup nove IKT 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
DOSTOPNOST IKT ZA UPORABNIKE dostopna 

zaposlenim 
dostopna 
društvom dostopna vsem 

TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 
UPORABNOST IKT uporabna za 

vlagatelja 
uporabna v 

društvih 
uporabna v 

celotni občini 
TOČKE ZA IZBIRO 2 5 10 

 

ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
Športna društva so interesna in prostovoljna združenja občanov, ki s prostovoljnim delom v dobršni meri uveljavljajo svoje 
interese in so temelj slovenskega modela športa. Športna društva predstavljajo osnovo za obstoj in razvoj vseh pojavnih 
oblik športa, zato je v javnem interesu, da se z LPŠ/JR zagotavljajo sredstva za njihovo delovanje. 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE DELOVANJA ŠPORTNIH DRUŠTEV 
Pri vrednotenju delovanja športnih društev in njihovih zvez se upoštevajo naslednja merila: 
 LOKALNI POMEN – 1: tradicija v letih neprekinjenega delovanja društva (podatki AJPES), 
 ORGANIZIRANOST: število članov društva s plačano članarino (podatki IZVAJALCA), 
 KONKURENČNOST: registrirani športniki pri NPŠZ (podatki OKS-ZŠZ), 
 LOKALNI POMEN – 2: status društva, ki deluje v javnem interesu. 
Pri vsakem merilu največji možni obseg ne more preseči 100 točk, največje skupno število točk znaša 300!  
Izvajalci, ki niso registrirani kot športna društva, v tem segmentu ne morejo kandidirati. 
 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ORGANIZIRANOST V ŠPORTU: MERILO ZA VREDNOTENJE: 
delovanje športnih društev na lokalni ravni materialni stroški/društvo in/ali član in/ali leto 

 

PREGLEDNICA ŠT. 17 ORGANIZIRANOST V ŠPORTU 
DELOVANJE ŠPORTNIH DRUŠTEV TRADICIJA ČLANSTVO REGISTRIRANI DRUŠTVO JI 

točke/leto in/ali točke društvo 3 0 0 30 
točke/član in/ali točke/tekmovalec  0 1 2 0 

TOČKE/MATERIALNI STROŠKI/DRUŠTVO  100 100 100 30 
 

 
ŠPORTNE PRIREDITVE IN PROJEKTI 

Športne prireditve so osrednji dogodek organizacijske kulture športa z vplivom na promocijo okolja. Kjer potekajo, imajo 
velik vpliv na razvoj turizma, gospodarstva in pomen za razvoj in negovanje športne kulture.  
 

VELIKE MEDNARODNE ŠPORTNE PRIREDITVE: 
Merila ne urejajo načina in višine sofinanciranja velikih mednarodnih športnih prireditev (svetovna, evropska prvenstva, 
sredozemske igre, mednarodna tekmovanja). Sredstva lokalne skupnosti za takšne projekte se v primeru uspešne 
kandidature za organizacijo/izvedbo zagotovijo iz posebnih proračunskih virov. 
 

DRUGE ŠPORTNE PRIREDITVE: 
K drugim športnim prireditvam prištevamo tekmovanja na državnem nivoju, množične športne prireditve in druge športne 
prireditve lokalnega pomena, ki upoštevajo trajnostne kriterije in so usmerjene k povečanju števila športno dejavnega 
prebivalstva. Organizacija in izvedba uradnih tekmovanj NPŠZ (državna prvenstva, ligaška, pokalna tekmovanja) po teh 
merilih ni predmet vrednotenja in sofinanciranja. 
 

MERILA ZA VREDNOTENJE DRUGIH ŠPORTNIH PRIREDITEV 
Pri vrednotenju športnih prireditev se upoštevajo naslednja MERILA:  
 MNOŽIČNOST (število udeležencev), 
 RAVEN PRIREDITVE (odmevnost), 
 USTREZNOST VSEBINE (osnovni namen) in  
 POMEN PRIREDITVE ZA LOKALNO OKOLJE (prednostne oz. neprednostne prireditve). 
 

Z LPŠ/JR se za vsako leto posebej določi višino sredstev za sofinanciranje športnih prireditev (ločeno prednostne in 
neprednostne), poimenski seznam priznanih prednostnih prireditev in skupno število priznanih neprednostnih  prireditev. 
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S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNE PRIREDITVE  MERILO ZA VREDNOTENJE: 
prireditve lokalnega, občinskega in državnega pomena materialni stroški/prireditev 

 

PREGLEDNICA ŠT. 18 ŠPORTNE PRIREDITVE  
MNOŽIČNOST: število udeležencev do 30  31–60  61–100 101+ 

TOČKE/MATERIALNI 
STROŠKI/PRIREDITEV 20 40 60 80 

 

PREGLEDNICA ŠT. 19 KOREKCIJA: PRIREDITVE 
RAVEN ŠPORTNE PRIREDITVE lokalno  občinsko  regionalno  državno 

KOREKCIJSKI FAKTOR 0,400 0,600 0,800 1,000 
USTREZNOST VSEBINE: osnovni namen netekmovalno tekmovalno: 

VSI 
tekmovalno: 

MLADI 
tekmovalno:  
uradno DP 

KOREKCIJSKI FAKTOR 0,400 0,600 0,800 1,000 
POMEN ZA OKOLJE: prednostna ali neprednostna neprednostna prednostna   

KOREKCIJSKI FAKTOR 0,400 1,000   
 

 
MERILA ZA VREDNOTENJE ŠPORTNIH PROJEKTOV (UDELEŽBA NA MT) 

Občina podpira športnike pri udeležbi na uradnih mednarodnih športnih tekmovanjih (MT), saj tako športniki uspešno 
predstavljajo občino doma in v svetu. Pri vrednotenju športne promocije se upoštevajo naslednja MERILA:  
 RAVEN MEDNARODNEGA TEKMOVANJA (olimpijske igre; svetovna in/ali evropska prvenstva; svetovna in/ali 

evropska pokalna tekmovanja, druge uradno priznana mednarodna tekmovanja). 
Z LPŠ/JR se vsako leto posebej določi: 
 višino sredstev za sofinanciranje udeležbe na MT, 
 skupno priznano število športnikov (udeležencev) MT. 
Komisija lahko v postopku JR določi dodatne korekcijske faktorje za vrednotenje materialnih stroškov udeležbe na MT v 
olimpijskih oz. neolimpijskih panogah in/ali disciplinah ter pri dodatnih razmejitvah kakovostnih ravni MT. 
 

S sredstvi lokalne skupnosti se sofinancirajo: 
ŠPORTNA PROMOCIJA  MERILO ZA VREDNOTENJE: 
udeležba športnikov na mednarodnih tekmovanjih materialni stroški/udeleženec 

 

PREGLEDNICA ŠT. 20 ŠPORTNI PROJEKTI 
UDELEŽBA: mednarodno tekmovanje DRUGA MT POKAL: SPT, 

EPT 
PRVENSTVO:   

EP, SP 
OLIMPIJSKE 

IGRE 
TOČKE/MATERIALNI 

STROŠKI/UDELEŽENEC 40 80 120 160 
 

 
JAVNO OBVEŠČANJE  

Javno obveščanje na področju športa predstavlja produkcijo in predvajanje oddaj s pretežno športno vsebino. 
Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 21) zbral večje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 21 JAVNO OBVEŠČANJE V ŠPORTU 
DOSEG MEDIJA lokalno regionalno državno 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
POGOSTOST POJAVLJANJA mesečno tedensko dnevno 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
DOSTOPNOST VSEBINE časopis splet TV, radio 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
 

 
ŠPORTNA DEDIŠČINA 

Športna dediščina (muzejska dejavnost) predstavlja zbiranje, varovanje, dokumentiranje in predstavljanje premične 
dediščine slovenskega športa.  
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Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 22) zbral večje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 22 ŠPORTNA DEDIŠČINA 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zbrano gradivo do 20 21–50 51+ 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
POMEN PROJEKTA društveni lokalni nacionalni 
TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 

IZVIRNOST PROJEKTA že uporabljeni 
pristopi 

inovativen 
pristop izvirna ideja 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
 

DRUŽBENA IN OKOLJSKA ODGOVORNOST ŠPORTA 
V družbeno in okoljsko odgovornost športa sodi Nacionalna kampanja za spodbujanje športnega obnašanja! Gre za skupni 
projekt MIZŠ, FŠO in lokalnih skupnosti. Lokalna skupnost lahko pristopi k projektu, ki je izbran na nacionalni ravni, 
sicer pa družbena in okoljska odgovornost športa ni predmet sofinanciranja po LPŠ. 
Če z LPŠ/JR ni drugače določeno, je izbran projekt, ki je na podlagi meril (preglednica št. 23) zbral večje število točk. 
 

PREGLEDNICA ŠT. 23 DRUŽBENA ODGOVORNOST ŠPORTA 
IZVEDLJIVOST PROJEKTA: zajemanje 

populacije omejen  dostop omejen krog 
populacije 

širok krog 
populacije 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
POMEN PROJEKTA društveni lokalni nacionalni 
TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 

IZVIRNOST PROJEKTA že uporabljeni 
pristopi 

inovativen 
pristop izvirna ideja 

TOČKE ZA IZBIRO 5 10 20 
 

KONČNE DOLOČBE 
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje so za področja športa, ki so sofinancirana v danem koledarskem letu, sestavni del 
razpisne dokumentacije JR. V času od dneva objave JR za sofinanciranje LPŠ do končne odločitve o višini sofinanciranja 
področij športa ne smejo spreminjati.  
 

Spremembe in dopolnitve odloka (postopkovni del) se sprejemajo na enak način kot sam odlok.  
Pogoji in merila za izbiro in vrednotenje LPŠ (priloga: normativni del) se lahko spremenijo in/ali dopolnijo. 
Spremembe in dopolnitve se opredelijo z LPŠ/JR za leto, za katero se LPŠ sprejema. 
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Il Sindaco del Comune di Pirano, visto l’art. 33 della Legge 
sulle autonomie locali (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 94/07 
– Testo Consolidato, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 
– ZUUJFO e 76/16 – Sentenza della C. cost.) e l’articolo 31 
dello Statuto del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della 
RS, n. 5/14 – Testo consolidato, 35/17 e 43/18)

E M A N A   I L   S E G U E N T E   D E C R E T O
di cofinanziamento del programma annuale  

dello sport nel Comune di Pirano, 

approvato dal Consiglio comunale del Comune di Pirano 
nella 28ª seduta ordinaria del 24 marzo 2022.

N. 671-1/2022
Pirano 25. marzo 2022

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković

Il Consiglio comunale del Comune di Pirano, visto l’art. 16 
della Legge sullo sport (Gazzetta Ufficiale della RS, n. 29/17, 
21/18 – ZNOrg, 82/20 e 3/22 – ZDeb) e l’art. 17 dello Statuto 
del Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale della RS, nn. 5/14 – 
Testo Consolidato, 35/17 e 43/18), nella 28a seduta ordinaria 
del 24/3/2022 approva il seguente

D E C R E T O 
di cofinanziamento del programma annuale dello 

sport nel Comune di Pirano

I. DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1
(Contenuto del Decreto)

Con il presente Decreto si determinano gli esecutori nei 
settori specifici del programma annuale dello sport (nel prosi-
eguo: PAS), le condizioni e i criteri per la selezione e la valu-
tazione dell’esecuzione del PAS, le modalità di stipulazione e i 
contenuti dei contratti di cofinanziamento, nonché le modalità di 
svolgimento della supervisione sui contratti di cofinanziamento.

Articolo 2
(Definizione dell’interesse pubblico nello sport)

L’interesse pubblico include mansioni di interesse na-
zionale e locale determinate dal Programma nazionale dello 
sport nella RS (nel prosieguo: PNS) e sono destinate a garan-
tire condizioni ottimali per una pratica di qualità dello sport e 
dell'attività fisica per il mantenimento della salute. L’interesse 
pubblico nel Comune include attività in tutti i settori dello sport 
conformemente alle priorità determinate nel PNS e si realizza 
in modo da:

– garantire i fondi finanziari per il cofinanziamento del PAS 
nel bilancio di previsione del Comune,

– programmare, costruire e mantenere gli impianti sportivi 
e le aree per lo sport all’aria aperta di interesse locale;

– promuovere e garantire le condizioni per lo svolgimento 
e lo sviluppo di tutti i settori dello sport.

II. PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT

Articolo 3
(Definizione dei settori dello sport)

Per la realizzazione dell’interesse pubblico nello sport, 
conformemente alle possibilità di bilancio e in considerazione 

del principio della parità di accesso alle risorse pubbliche a 
tutti gli esecutori, possono essere cofinanziati con il bilancio 
comunale i seguenti settori dello sport:

1. Programmi sportivi:
– educazione sportiva per bambini e adolescenti nel tem-

po libero
– educazione sportiva per bambini e adolescenti con 

esigenze particolari
– attività sportive extracurriculari per studenti
– educazione sportiva per bambini e adolescenti, mirata 

allo sport di qualità e allo sport di alto livello
– sport di qualità
– sport di alto livello
– sport per disabili
– ricreazione sportiva
– attività sportiva per la terza età
2. Impianti sportivi e aree per lo sport all’aria aperta
– costruzione, modernizzazione e attrezzatura degli impi-

anti sportivi e delle aree per lo sport all’aria aperta
– gestione e funzionamento degli impianti sportivi e delle 

aree per lo sport all’aria aperta
– sovvenzioni per l’utilizzo di impianti sportivi e delle aree 

per lo sport all’aria aperta
3. Attività di sviluppo nello sport
– abilitazione e perfezionamento del personale professi-

onale nello sport
– diritti di status degli atleti, del personale professionale 

nello sport e sostegno professionale ai programmi
– editoria nello sport
– attività di ricerca scientifica nello sport
– tecnologia dell’informazione e della comunicazione nel 

settore dello sport
4. Organizzazione nello sport
– attività delle associazioni sportive e delle rispettive 

federazioni a livello locale
5. Eventi sportivi e promozione dello sport
– eventi sportivi
– informazione pubblica relativa allo sport
– patrimonio sportivo e attività museale nello sport
6. Responsabilità sociale e ambientale nello sport.

Articolo 4
(Esecutori del programma annuale dello sport)

Gli esecutori del PAS di cui al Decreto sono:
– associazioni e federazioni sportive registrate nella RS,
– persone giuridiche registrate per l’esercizio di attività 

sportive nella RS,
– istituzioni fondate a scopo generalmente utile in ambito 

sportivo, in conformità alla legge che disciplina le stesse;
– istituti di educazione e istruzione che attuano programmi 

sportivi verificati;
– imprenditori autonomi registrati per l’esercizio di attività 

sportive nella RS e
– operatori sportivi privati.

Articolo 5
(Programma annuale dello sport)

(1) Il PAS è un documento che definisce i settori sportivi 
che nell'anno civile in cui viene adottato lo stesso sono ritenuti 
di interesse pubblico.

(2) In considerazione dei progetti di sviluppo, delle priorità 
nello sport, dei fondi di bilancio disponibili nonché della situa-
zione relativa alle risorse umane e allo spazio disponibile nello 
sport locale, vengono definiti nel PAS:

– i settori sportivi cofinanziati nell’esercizio finanziario dal 
bilancio comunale,

– l’ammontare dei fondi di bilancio per il cofinanziamento 
dei settori individuali dello sport,

– entità e tipologie dei programmi e settori sportivi.
(3) La proposta del PAS è predisposta dall’organo compe-

tente dell’Amministrazione comunale e adottata dal Consiglio 
comunale del Comune di Pirano.
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III. CONDIZIONI E CRITERI NONCHÉ METODO  
DI DETERMINAZIONE DELL’AMMONTARE  

DEL COFINANZIAMENTO

Articolo 6
(Condizioni e criteri per la selezione e la valutazione del PAS)

Le condizioni e i criteri per la selezione e la valutazione 
del PAS sono allegati come parte integrante del presente 
Decreto.

Articolo 7
(Metodo di determinazione dell’ammontare  

del cofinanziamento)
L’ammontare del cofinanziamento dei settori dello sport 

aderenti è determinato secondo la seguente procedura:
– il PAS determina l’ammontare dei fondi per ciascun 

settore dello sport di cui al bando,
– sulla base delle domande di tutti i candidati al bando 

pubblico si calcola il numero totale di punti per ciascun settore 
dello sport di cui al bando,

– il valore del punto è il quoziente tra l’ammontare dei 
fondi conformemente al PAS e il numero totale dei punti del 
settore dello sport di cui al bando,

– l’ammontare finale del cofinanziamento di ciascun set-
tore dello sport a cui aderisce un candidato è il prodotto del 
numero dei punti ottenuti (dello stesso) e del valore determi-
nato per il punto.

IV. PROCEDURA DI COFINANZIAMENTO DEL PAS

Articolo 8
(Metodo di cofinanziamento del PAS)

Il cofinanziamento dell’attuazione del PAS dai fondi pubblici 
viene attuato mediante un bando pubblico (nel prosieguo: BP).

Articolo 9
(Esecutori legittimi del PAS)

In conformità con l’articolo 4 del Decreto i candidati di-
ventano esecutori legittimi del PAS se soddisfano alle seguenti 
condizioni, come segue:

– hanno la loro sede nel Comune di Pirano e il giorno 
della pubblicazione del BP sono registrati da almeno due anni 
in conformità alle norme in vigore;

– il giorno della pubblicazione del BP eseguono in modo 
continuo il programma sportivo con cui hanno aderito al bando 
negli ultimi due (2) anni antecedenti la data di pubblicazione 
del bando;

– una delle attività registrate dei candidati è l’attuazione 
dei programmi sportivi:

– SIC: 93.120 – attività dei club sportivi,
– SIC: 93.190 – altre attività sportive,

– per realizzare i settori sportivi presentati al bando:
– dispongono delle condizioni materiali, degli spazi ne-

cessari e del personale adeguatamente qualificato e/o formato 
per svolgere il lavoro professionale nello sport,

– hanno elaborato un piano finanziario dove sono evi-
denziate le fonti delle entrate e dei costi di attuazione,

– tengono un registro dei soci (associazioni sportive, 
federazioni) e dei partecipanti ai programmi.

Articolo 10
(Bando pubblico e documentazione di gara)

(1) Conformemente alla legge applicabile, al Decreto e 
al PAS adottato il Sindaco rilascia una delibera sull’inizio della 
procedura del BP per il cofinanziamento del PAS. Si stabilisce 
con delibera: l’oggetto di cofinanziamento, il volume previsto 
di fondi pubblici, gli obiettivi che possono essere raggiunti e il 
testo del BP. L’Amministrazione comunale pubblica il BP.

(2) La pubblicazione del BP dovrà contenere quanto segue:
– nome e indirizzo del committente,
– base giuridica per l’attuazione del BP,
– l’oggetto del BP,
– indicazione delle condizioni per la candidatura al BP 

(esecutori legittimi del PAS),
– indicazione delle condizioni e delle misure per la valu-

tazione dei programmi e settori dello sport,
– l’ammontare dei fondi disponibili al BP,
– periodo durante il quale devono essere utilizzati i fondi 

stanziati,
– il termine ultimo entro il quale devono essere presentate 

le domande e i metodi di presentazione delle domande,
– data e metodo di spoglio delle domande,
– termine entro il quale i candidati devono essere infor-

mati sull’esito del BP,
– indicazione delle persone autorizzate a fornire informa-

zioni in merito al BP,
– informazioni in merito alla documentazione di gara.
(3) La documentazione di gara deve comprendere:
– i moduli di gara,
– le istruzioni agli esecutori per la predisposizione e la 

presentazione delle domande,
– informazioni sull'accessibilità al Decreto, al PAS nonché 

alle condizioni e ai criteri,
– modello di contratto di cofinanziamento dei programmi.

Articolo 11
(Commissione per lo svolgimento del BP)

(1) Il Sindaco istituisce con delibera la Commissione per 
lo svolgimento del BP (nel prosieguo: Commissione).

(2) La Commissione è composta da un presidente e 
almeno due membri. Il Presidente e i membri della Commissi-
one non devono avere legami di interesse con i candidati che 
presentano domanda per l’assegnazione dei fondi, in termini di 
rapporti commerciali, di gradi di parentela (in linea retta o colla-
terale fino al quarto grado), di unione matrimoniale o di unione 
extraconiugale, di affinità fino al secondo grado incluso, anche 
se questi rapporti, unioni o affinità siano già cessati o sono 
stati interrotti. Inoltre, tali soggetti non dovrebbero partecipare 
all’attività della commissione, in presenza di altre circostan-
ze che potrebbero eventualmente influire sulla loro mancata 
obiettività e/o imparzialità (ad es. legami personali). I membri 
della Commissione sottoscrivono la dichiarazione di assenza 
di collegamenti d’interesse.

(3) La Commissione si riunisce in riunioni ordinarie e stra-
ordinarie. Le riunioni possono aver luogo anche per corrispon-
denza o a distanza. La Commissione redige un verbale della 
seduta e delle sue attività. Per adottare decisioni si richiede la 
maggioranza semplice.

(4) I compiti della Commissione sono:
– revisione e valutazione della documentazione di gara,
– spoglio e valutazione della tempestività nonché della 

completezza delle domande pervenute,
– valutazione delle domande sulla base dei requisiti e dei 

criteri indicati nel PAS, nel BP ovvero nella documentazione 
di gara,

– predisposizione della proposta degli esecutori del PAS 
in base ai settori sportivi selezionati,

– conferma della proposta di selezione e cofinanziamento 
del PAS in base ai settori sportivi e agli esecutori,

– stesura dei verbali sul proprio lavoro.
(5) Gli adempimenti di natura professionale e ammi-

nistrativa per le esigenze della Commissione sono curati 
dall’Amministrazione comunale.

Articolo 12
(Procedura di svolgimento del BP)

(1) L’Amministrazione comunale pubblica sul Bollettino 
Ufficiale del Comune di Pirano e sui propri siti internet il testo 
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del BP e la documentazione di gara. Il termine per l’adesione 
al BP non può essere inferiore a 14 giorni dalla data di pub-
blicazione del BP.

(2) La domanda deve essere presentata in busta chiusa 
recante l’indicazione: “non aprire – domanda” e la dicitura del 
BP a cui si riferisce. La domanda può essere anche in formato 
elettronico se così definito dal BP. Il metodo di presentazione 
elettronica della domanda viene stabilito nella documentazi-
one di gara.

(3) L’apertura delle domande pervenute sarà eseguita 
dalla Commissione entro il termine e secondo le modalità 
previsti nel testo del BP. Vengono aperte solo le domande 
consegnate entro il termine utile nelle buste debitamente 
contrassegnate e compilate nonché censite in base all'ordine 
di classificazione in graduatoria. L’apertura delle domande 
non è pubblica.

(4) Durante l’apertura la Commissione stabilisce la com-
pletezza formale di ogni domanda in base al fatto se la 
domanda è stata presentata in tempo utile e da parte di un 
richiedente avente diritto nonché se sono stati allegati tutti i 
documenti richiesti.

(5) Le domande presentate oltre il tempo utile e da 
soggetti non aventi diritto, vengono rigettate con delibera. 
Avverso tale delibera non è ammesso ricorso.

(6) Sull’apertura delle domande viene redatto il verbale 
che contiene:

– il luogo e la data di apertura delle domande pervenute,
– i nomi dei membri della commissione presenti,
– la denominazione dei richiedenti censiti in base 

all'ordine di apertura,
– le osservazioni relative alla completezza ovvero in-

completezza di ciascuna domanda nonché la citazione della 
documentazione mancante.

(7) Il verbale viene sottoscritto dal presidente e dai mem-
bri della commissione che sono presenti.

Articolo 13
(Invito di integrazione della domanda)

(1) In base al verbale sull’apertura delle domande, la 
commissione entro otto giorni manderà ai richiedenti, le cui 
domande risulteranno incomplete, una nota con richiesta 
d’integrazione. Il termine ultimo per il completamento delle 
domande è otto (8) giorni dalla ricevuta della nota.

(2) Tutte le domande incomplete che non saranno inte-
grate entro il termine stabilito saranno rigettate con delibera. 
Avverso tale delibera non è ammesso ricorso.

Articolo 14
(Decisione di selezione o rigetto)

(1) Sulla base della decisione della Commissione il pro-
vvedimento di selezione ovvero rigetto della domanda viene 
emesso dall'organo competente.

(2) La decisione di assegnazione costituisce il presu-
pposto per la conclusione dei contratti di cofinanziamento per 
l’attuazione del PAS.

(3) All’atto di emissione della decisione di aggiudica-
zione del finanziamento il committente invita il candidato a 
sottoscrivere il contratto di cofinanziamento dell’attuazione 
del PAS.

Articolo 15
(Procedura di ricorso)

(1) Avverso il provvedimento in materia di selezione 
è ammesso ricorso entro otto (8) giorni dal ricevimento del 
provvedimento. Le condizioni e i criteri per la selezione e la 
valutazione del PAS non possono essere oggetto di ricorso. 
La presentazione del ricorso non impedisce la sottoscrizione 
dei contratti con i candidati selezionati.

(2) II Sindaco decide in merito al ricorso entro il termine 
di trenta (30) giorni dalla ricezione dello stesso. La decisione 
del Sindaco è definitiva. Il Sindaco informa anche la Commis-
sione in merito alla decisione definitiva.

(3) Avverso la decisione del Sindaco è ammesso un 
contenzioso amministrativo dinanzi al Tribunale amministrati-
vo della Repubblica di Slovenia entro trenta (30) giorni dalla 
notifica della decisione.

(4) Il contenzioso amministrativo non impedisce la con-
clusione dei contratti con gli esecutori selezionati del PAS.

Articolo 16
(Pubblicazione dei risultati del BP)

I risultati del BP vengono pubblicati alla conclusione 
della procedura del BP sul sito internet del comune.

V. CONTENUTO DEI CONTRATTI CON GLI ESECUTORI 
DEL PAS E METODO DI MONITORAGGIO  

DEI CONTRATTI

Articolo 17
(Contratti con gli esecutori prescelti del PAS)

(1) Con gli esecutori prescelti del PAS saranno stipulati 
contratti di cofinanziamento dell’esecuzione dei PAS. Il con-
tratto definisce:

– la denominazione e l’indirizzo di entrambe le parti 
contraenti,

– il gestore del contratto sulla parte di entrambe le parti 
contraenti,

– la base giuridica per la firma del contratto,
– il contenuto e l’ambito delle attività,
– il periodo di realizzazione delle attività,
– l’ammontare dei mezzi concessi,
– il calendario per la spesa dei fondi,
– il metodo di monitoraggio dell’utilizzo finalizzato dei 

fondi, della realizzazione dei programmi e dei settori dello 
sport nonché le sanzioni previste in caso di mancata esecu-
zione,

– il metodo di versamento dei fondi all’esecutore,
– il metodo, il contenuto e il termine ultimo per la relazi-

one sulla realizzazione del PAS di cui al contratto,
– la disposizione che l’esecutore, che utilizza i mezzi 

contrattuali contrariamente alla loro finalità o agisce in altro 
modo in violazione delle disposizioni contrattuali non può 
candidarsi all’assegnazione dei fondi al prossimo BP,

– altri diritti e obblighi reciproci.
(2) Se l’esecutore selezionato entro otto (8) giorni non ri-

sponde all’invito alla sottoscrizione del contratto, si considera 
che abbia ritirato la domanda per il cofinanziamento.

Articolo 18
(Controllo dell’attuazione del PAS)

(1) Gli esecutori del PAS hanno l’obbligo di attuare i 
settori selezionati dello sport nell’ambito definito dal contratto 
nonché destinare i fondi al settore scelto dello sport confor-
memente al BP.

(2) Il monitoraggio dell’esecuzione dei contratti e 
dell’utilizzo dei fondi di bilancio è eseguito dall’Amministrazione 
comunale che ha la facoltà di effettuare il monitoraggio in 
qualsiasi momento durante il periodo di validità del contratto.

(3) Qualora l’Amministrazione comunale stabilisca che i 
fondi ricevuti non siano stati utilizzati conformemente alle loro 
finalità, può immediatamente sospendere il cofinanziamento 
e recedere dal contratto. L’esecutore deve restituire i fondi di 
bilancio ricevuti con gli interessi di mora maturati.

(4) L’esecutore che agisce in violazione delle disposizi-
oni contrattuali non può candidarsi all’assegnazione dei fondi 
al prossimo BP.
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VI. DISPOSIZIONE TRANSITORIA E FINALE

Articolo 19
(Applicazione del Decreto)

(1) Il terzo alinea dell’Articolo 9 del presente Decreto entra 
in vigore il 1/1/2023.

(2) Il giorno di entrata in vigore del presente Decreto 
cessa di avere effetto il Decreto concernente il procedimento 
e le misure di cofinanziamento dell’attuazione del programma 
annuale dello sport nel Comune di Pirano (Gazzetta Ufficiale 
della RS, n. 31/18).

Articolo 20
(Entrata in vigore del Decreto)

Il presente Decreto entra in vigore il giorno successivo 
alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della RS.

N. 671-1/2022
Pirano 24. marzo 2022

Il Sindaco 
del Comune di Pirano

Đenio Zadković
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ALLEGATO AL DECRETO SUL COFINANZIAMENTO DEL PROGRAMMA 
ANNUALE DELLO SPORT NEL COMUNE DI PIRANO 

 

CONDIZIONI E CRITERI PER LA SELEZIONE E LA VALUTAZIONE DEL 
PROGRAMMA ANNUALE DELLO SPORT NEL COMUNE DI PIRANO 

 
DISPOSIZIONI DI RIFERIMENTO 

Le Condizioni e i criteri per la selezione e la valutazione del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano (di 
seguito: Condizioni e criteri) determinano la realizzazione dell'interesse pubblico nello sport. I fondi sono distribuiti ai 
richiedenti1 in conformità a un bando pubblico (di seguito: BP). Le condizioni e i criteri sono parte integrante del Decreto 
sul cofinanziamento del programma annuale dello sport nel Comune di Pirano (di seguito: Decreto) e comprendono: 
 le condizioni per determinare gli esecutori ammissibili del programma annuale dello sport (di seguito: PAS), 
 i criteri per la valutazione dei settori dello sport. 
 

Alle condizioni e ai criteri si applica il modello a punti. Il numero totale di punti per ogni settore sportivo selezionato è 
calcolato in base alle condizioni e ai criteri. L'importo finale del cofinanziamento in ambito sportivo è il prodotto tra il 
numero dei punti assegnati e il valore finale del punto, dove il valore finale del punto è il quoziente tra l'importo dei fondi 
definito dal PAS per il settore e il numero totale di punti raccolti di tutte le domande valutate per il singolo settore. 
 

DETERMINAZIONE DEGLI ESECUTORI AMMISSIBILI DEL PAS 
I richiedenti di cui all'articolo 4 del Decreto possono partecipare al bando pubblico e diventano esecutori ammissibili se in 
possesso delle condizioni previste dall'articolo 9 del Decreto. 
 

PROGRAMMI SPORTIVI 
I programmi sportivi sono la parte più riconoscibile dello sport e di norma rappresentano un esercizio sportivo organizzato 
e condotto professionalmente che si adatta a diversi gruppi di persone, alle loro capacità, conoscenze, motivazioni, età 
(bambini, giovani, disabili, adulti, anziani).  
 

Le abbreviazioni utilizzate di seguito rappresentano i seguenti programmi sportivi: 
 ŠV-VIZ: educazione sportiva per bambini e adolescenti: programmi negli istituti educativi e di istruzione, 
 ŠV-PRO: educazione sportiva per bambini e adolescenti: programmi per il tempo libero, 
 ŠV-PRI: educazione sportiva per bambini: programmi di preparazione, 
 ŠV-PP: educazione sportiva per bambini e adolescenti: programmi per bambini con esigenze particolari, 
 ŠŠTU: programmi sportivi extracurricolari, 
 ŠV-USM: educazione sportiva per bambini e adolescenti: programmi orientati allo sport di qualità e di alto livello, 
 KŠ: programmi dello sport di qualità, 
 VŠ: programmi dello sport di alto livello, 
 ŠI: programmi sportivi per disabili, 
 RE: programmi sportivo-ricreativi, 
 ŠSTA: programmi sportivi per la terza età. 
 

CONDIZIONI COMUNI DI SELEZIONE 
Nella valutazione dei programmi sportivi si osservano le seguenti condizioni generali: 
COINVOLGIMENTO DEI PARTECIPANTI:  
 lo stesso partecipante viene valutato presso lo stesso esecutore soltanto in un (1) programma sportivo, 
NUMERO DI PRATICANTI/NUMERO DI ATLETI/DIMENSIONE DEL GRUPPO DI ATTIVITÀ 
SPORTIVA (=coefficiente di completezza del gruppo): 
 diverse discipline sportive e gruppi di età richiedono un numero diverso di partecipanti per eseguire esercizi ottimali,  
 i criteri determinano la dimensione necessaria (consigliata) del singolo gruppo di attività sportiva: 

o se nel programma non è inclusa almeno la metà del numero necessario di partecipanti (50%), il programma 
non viene approvato, 

o se ci sono meno partecipanti al programma (tra il 50 e il 100 %), il numero di punti si riduce 
proporzionalmente,  

o un numero maggiore di partecipanti al programma non influisce sulla valutazione aggiuntiva del programma. 
Il Comune sostiene il coinvolgimento delle cittadine e dei cittadini. Nei programmi sportivi ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-
PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA, a condizione che almeno la metà del numero richiesto sia inclusa nel programma, si valutano 
solo i partecipanti con residenza permanente nel Comune di Pirano.  

                                                
1 Tutte le designazioni dei richiedenti espresse al maschile, si riferiscono alle persone di entrambi i generi. 
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TABELLA A-1 PROGRAMMI ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA 
NUMERO PARTECIPANTI NEL GRUPPO DI 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
ŠV-PRO: fino a 

6 anni 
ŠV-PRO: da 7 a 

19 anni  ŠŠTU, RE ŠV-PP, ŠI, 
ŠSTA 

 dimensione del gruppo/numero di partecipanti 8 12 15 10 
 

TABELLA A-2 PROGRAMMI: ŠV-PRI 
NUMERO PARTECIPANTI NEL GRUPPO DI 

ATTIVITÀ SPORTIVA ŠV-PRI; U-7/8 ŠV-PRI: U-9/10 ŠV-PRI: U11/12 

 dimensione del gruppo/numero di partecipanti 10 10 10 
 

TABELLA A-3 PROGRAMMI ŠV-USM, KŠ 
NUMERO PARTECIPANTI NEL GRUPPO DI 

ATTIVITÀ SPORTIVA 
ŠV-USM: 
U-13/15 

ŠV-USM:  
U-17/19 KŠ: MEMBRI 

IŠP/MI: discipline sportive individuali/giochi mentali 
(1) 8 6 4 

IŠP/MI: discipline sportive individuali/giochi mentali 
(2) 8 8 8 

KŠP: discipline sportive collettive (3) 12 12 12 
 

(1) IŠP/MI: discipline sportive individuali e giochi mentali 
(3) IŠP/MI, che applicano i risultati di squadra: GIOCO DEI BIRILLI, BOCCE, PALLACANESTRO 3 contro 
3, PALLAVOLO SULLA SABBIA 
(3) KŠP: tutte le discipline sportive collettive 

 

COMPETENZE DEI LAVORATORI PROFESSIONALI (= correzione personale professionale): 
 i vari programmi sportivi richiedono un diverso impegno del personale formato e/o qualificato: 

o livello 1: il responsabile ha la decisione del MIZŠ (Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport) 
dell’iscrizione nell’evidenza dei lavoratori professionali nello sport e guida i programmi: ŠV-PRO, RE, ŠSTA 
(ŠŠTU, ŠI). 

o livello 2: il responsabile ha la decisione del MIZŠ dell’iscrizione nell’evidenza dei lavoratori professionali 
nello sport e guida i programmi ŠV-PRI. 

o livello 3: il responsabile ha la decisione del MIZŠ dell’iscrizione nell’evidenza dei lavoratori professionali 
nello sport e guida i programmi ŠV-USM.  

 ai programmi, che si realizzano senza personale formato/qualificato nell’ambito dello sport, i punti per il personale 
professionale non vengono approvati (fattore di correzione = 0,000); 

 se la stessa persona professionale esegue contemporaneamente due o più programmi dello stesso esecutore, il fattore 
di correzione viene adeguatamente ridotto. 

 

TABELLA B CORREZIONE: PERSONALE 
PROFESSIONALE 

PERSONALE PROFESSIONALE livello 1 livello 2 livello 3 
fattore di correzione personale professionale 0,500 0,750 1,000 

 

SPESE MATERIALI DI ESECUZIONE DEI PROGRAMMI (= correzione spese materiali): 
 nella realizzazione dei programmi sportivi sorgono anche altri costi (attrezzatura, giudici, trasporti…). Le spese 

materiali di esecuzione dei programmi si valutano normalmente soltanto per i ŠV-USM, KŠ, VŠ, e precisamente: 
o gruppo 1: tutti i programmi ŠV-USM, 
o gruppo 2: tutti i programmi KŠ, 
o gruppo 3: tutti i programmi aggiuntivi di atleti classificati (MLR, PR, DR, MR, SR, OR). 

Nelle discipline sportive non olimpiche e/o discipline il fattore di correzione per gli atleti classificati è = 
0,500. 

 

TABELLA C CORREZIONE: SPESE MATERIALI 
SPESE MATERIALI gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 

fattore di correzione spese materiali 0,500 0,500 1,000 
 

NUMERO DI GRUPPI DI ATTIVITÀ SPORTIVA RICONOSCIUTI PER ESECUTORE: 
 con il PAS/BP si può limitare per il singolo anno civile il numero totale di gruppi di attività sportiva riconosciuti per 

richiedente per i programmi sportivi: ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-USM, KŠ, RE, ŠSTA… 
 

ENTITÀ DI ATTIVITÀ SPORTIVA ANNUALE RICONOSCIUTA: 
 i criteri determinano l’entità annuale di attività sportiva per tutti i gruppi di programmi sportivi, che è cofinanziata dal 

PAS (tabelle: n. 1 al 9). Nei programmi sportivi: ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA l’attività sportiva di solito 
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dura almeno 30 settimane ovv. 60 ore. Nei programmi ŠV-PRI, ŠV-USM, KŠ e VŠ l’entità annuale di attività sportiva 
riconosciuta è normalmente più elevata. Gli esecutori, all’adesione al BP, possono determinare l’entità annuale per 
programma sportivo, che non deve superare l’entità annuale di attività sportiva riconosciuta dal PAS. 

 
CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA SELEZIONE DI PROGRAMMI NON COMPETITIVI 

PREZZO DEL PROGRAMMA SPORTIVO (= correzione prezzo del programma sportivo): 
 gli esecutori applicano prezzi diversi (quote per attività sportiva) per l’attuazione di differenti programmi sportivi. Il 

Comune incoraggia l’attuazione di tali programmi sportivi che sono più accessibili ai partecipanti: 
o gruppo 1: il partecipante copre più del 50 % del prezzo pieno del programma, 
o gruppo 2: il partecipante copre meno del 50% del prezzo pieno del programma, 
o gruppo 3: il programma è gratuito per il partecipante. 
 
 
I fattori di correzioni si considerano solo per i programmi per il tempo libero e per i programmi sportivo-ricreativi: 
ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP, ŠŠTU, ŠI, RE, ŠSTA. 
 

TABELLA D CORREZIONE: PREZZO DEL 
PROGRAMMA 

PREZZO DEL PROGRAMMA SPORTIVO gruppo 1 gruppo 2 gruppo 3 
fattore di correzione del prezzo del programma 0,250 0,500 1,000 

 

CONDIZIONI AGGIUNTIVE PER LA SELEZIONE DI PROGRAMMI AGONISTICI 
DIFFUSIONE, COMPETITIVITÀ, EFFICACIA E IMPORTANZA LOCALE (= correzione classificazione 
settore): 
 i programmi ŠV-USM, KŠ e VŠ si attuano in vari sport (discipline, settori) e gli esecutori hanno diversi successi in 

termini di risultati. In base ai criteri gli esecutori dei programmi si possono classificare secondo: 
o LA DIFFUSIONE: numero di atleti registrati nelle NPŠZ/Federazioni nazionali sportive (elenco attuale OKS-

ZŠZ (Comitato Olimpico Sloveno – Unione delle Federazioni Sportive), 
o LA DIFFUSIONE: numero di atleti registrati dell’esecutore (elenco attuale OKS-ZŠZ), 
o LA COMPETITIVITÀ: classificazione delle NPŠZ in base allo status del socio nel OKS-ZŠZ (elenco attuale 

OKS-ZŠZ), 
o LA COMPETITIVITÀ: numero ponderato di atleti classificati (elenco attuale OKS-ZŠZ),  

per cui si considerano i seguenti coefficienti: MLR, DR = 1; PR= 2, MR = 3; SR = 4; OR = 5, 
o L’IMPORTANZA PER L’AMBIENTE LOCALE: anni consecutivi di attività dell’esecutore (dati AJPES). 
o L’IMPORTANZA PER L’AMBIENTE LOCALE: numero di soci dell’esecutore con la quota pagata per l’anno 

corrente (dati dell’esecutore). 
 gli esecutori si classificano secondo i criteri in due (2) gruppi qualitativi: 

o 1o gruppo di qualità: fattore di correzione generale = 2,000, 
o 2o gruppo di qualità: fattore di correzione generale = 1,000; 

 il numero di punti richiesto per la classificazione nel 1° gruppo di qualità si determina con il PAS/BP. 
 La commissione determina alcuni settori dello sport prioritari per l'attuazione del BP sulla base dei criteri per il periodo 

del ciclo olimpico (4 anni). 
 

TABELLA E CORREZIONE: CLASSIFICAZIONE SETTORI 
DIFFUSIONE: atleti registrati nelle NPŠZ  0 - 500  501 -1.000 1.001 - 2.500 2-501 e più 
PUNTI DI CLASSIFICAZIONE 5 10 15 25 

DIFFUSIONE: atleti registrati CLUB 0 - 10 11 - 25 26 - 50  51 e più 
PUNTI DI CLASSIFICAZIONE 5 10 15 25 

COMPETITIVITÀ: status soci OKS-ZŠZ NPŠZ non è 
membro NPŠZ è membro 

SPORT/NPŠZ 
riconosce il 
MOK (C. 
olimpico 

internazionale) 

SPORT/NPŠZ 
programma OI 

(Giochi 
olimpici) 

PUNTI DI CLASSIFICAZIONE 0 10 15 25 
EFFICACIA: atleti classificati (n. ponderato) 0 punti 1 - 5 punti 5 - 10 punti 11 punti e più 
PUNTI DI CLASSIFICAZIONE 0 10 15 25 

IMPORTANZA LOCALE: tradizione in anni 0 - 5 anni 6 - 15 anni 16 - 30 anni 31 anni e più 
PUNTI DI CLASSIFICAZIONE 5 10 15 25 

IMPORTANZA LOCALE: soci con quota pagata 0 - 30 31 - 60 61 - 100 101 e più 
PUNTI DI CLASSIFICAZIONE 5 10 15 25 
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CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRAMMI SPORTIVI 

PROGRAMMI SPORTIVI PER IL TEMPO LIBERO NEGLI ENTI DEL SETTORE VIZ (ENTI DI 
EDUCAZIONE E ISTRUZIONE) 

Tra i programmi che si attuano esclusivamente negli enti VIZ, si annoverano:  
 i programmi sportivi promozionali,  
 le competizioni sportive scolastiche, 
 le ore aggiuntive di sport nelle scuole elementari. 
I programmi sportivi promozionali includono: “Naučimo se plavati (NSP)”, “Mali sonček (MS)”, “Ciciban planinec (CP)”, 
“Zlati sonček (ZS)”, “Krpan (KR)”, “Mladi planinec (MP)” e altri programmi inclusi nel NPŠ. 
 

Le competizioni sportive scolastiche (ŠŠT) rappresentano la partecipazione delle squadre sportive scolastiche alle 
competizioni che sono indette dalla rivista Šport mladih (Informator) dal livello base fino a quello nazionale. Si cofinanzia 
la partecipazione delle squadre scolastiche e dei singoli atleti alle competizioni che si svolgono al di fuori del Comune. 
 

Le ore aggiuntive di sport sono programmi realizzati dalle scuole in collaborazione con le associazioni sportive con 
l'obiettivo di aggiornare e aumentare la qualità e l'attrattività dei programmi per il tempo libero. Sono cofinanziati i gruppi 
di attività sportiva che svolgono l’attività nei termini previsti per le società sportive scolastiche.  
 
 

Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
ŠV-VIZ: programma promozionale: MS, CP, ZS, KR, NSP, MP spese materiali/partecipante 
ŠV-VIZ: competizioni sportive scolastiche – partecipazione delle 
squadre spese materiali/gruppo 

ŠV-VIZ: ore aggiuntive di sport nelle SE spese materiali/gruppo 
 

TABELLA N. 1 PROGRAMMI ŠV-VIZ 
PROGRAMMI SPORTIVI NEGLI ENTI VIZ NSP MS, ZS, KR ŠŠT DUŠ nelle SE 

numero di partecipanti al programma 1 1 10 12 
PUNTI/SPESE 

MATERIALI/PARTECIPANTE 1 1 0 0 
PUNTI/SPESE MATERIALI /GRUPPO 0 0 15 30 

1 ora = 60 minuti (DUŠ nelle SE) 
 

PROGRAMMI SPORTIVI PER IL TEMPO LIBERO PER BAMBINI E ADOLESCENTI (PP), 
PROGRAMMI SPORTIVI EXTRACURRICOLARI 

I programmi annuali ŠV-PRO, ŠV-PRI, ŠV-PP e ŠŠTU, normalmente si svolgono per almeno 30 settimane all’anno (ovv. 
60 ore).  
 

I ŠV-PRO sono programmi il cui obiettivo principale è lo sport amatoriale e trascorrere il tempo libero utilmente, lo scopo 
non è quello di partecipare a competizioni. Di norma, i programmi ŠV-PRO sono attuati da candidati con un orientamento 
prevalentemente ricreativo. 
 

I programmi ŠV-PP sono destinati ai bambini e adolescenti con disabilità dello sviluppo o disabilità congenite e/o acquisite 
e sono attuati al fine di garantire adeguatamente un'integrazione sociale di successo nella vita di tutti i giorni.  
 

I programmi ŠŠTU rappresentano un importante integrazione al lavoro intellettuale e aiutano a neutralizzare gli effetti 
negativi di uno stile di vita sedentario. I programmi annuali sono normalmente attuati nel luogo di studio. 
 

Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
ŠV-PRO: programma annuale per il tempo libero per bambini e 
adolescenti personale professionale/gruppo 

ŠV-PP: programma annuale per bambini con esigenze particolari personale professionale/gruppo 
ŠŠTU: programma annuale per studenti personale professionale/gruppo 

 

TABELLA N. 2 PROGRAMMI ŠV-PRO, ŠV-PP, ŠŠTU 
PROGRAMMA ANNUALE PER IL TEMPO 

LIBERO 
ŠV-PRO: fino a 

6 anni 
ŠV-PRO: da 7 a 

19 ŠV-PP ŠŠTU 

numero di ore di attività sportiva/settimanale 1,5 2 2 2 
numero di settimane 30 30 30 30 

PUNTI/PERSONALE 
PROFESSIONALE/GRUPPO 45 60 60 60 

1 ora = 60 minuti  
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I ŠV-PRI sono programmi il cui obiettivo fondamentale è conoscere discipline sportive specifiche (sport preferenziale 
scelto) e raggiungere risultati sportivi di alto livello. Secondo la ZŠpo-1 (Legge sullo sport), i soggetti compresi nelle fasce 
di età dai 7 ai 12 anni non possono, di norma, diventare atleti tesserati e per lo più non si tiene conto dei risultati raggiunti 
nelle competizioni. Di norma, i programmi ŠV-PRI sono svolti dai candidati che hanno un sistema piramidale di selezioni 
competitive con al vertice la squadra seniores (almeno tre (3) selezioni). 
 

Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
ŠV-PRI: programma di preparazione annuale personale professionale/gruppo 

 

TABELLA N. 3 PROGRAMMI ŠV-PRI 
PROGRAMMA ANNUALE DI 

PREPARAZIONE  ŠV-PRI; U-7/8 ŠV-PRI: U-9/10 ŠV-PRI: U11/12 

numero ore di attività sportiva/settimanale 3 3 3 
numero di settimane 30 40 40 

PUNTI/PERSONALE 
PROFESSIONALE/GRUPPO 90 120 120 

1 ora = 60 minuti 
 

PROGRAMMI SPORTIVI PER BAMBINI E ADOLESCENTI ORIENTATI ALLO SPORT DI 
QUALITÀ E ALTO LIVELLO 

Nei ŠV-USM sono inclusi i programmi per giovani atleti, dove l’obiettivo fondamentale è ottenere risultati di alto livello 
nello sport.  
 

I programmi ŠV-USM rappresentano attività sportive pianificate con lo scopo di partecipare alle competizioni 
ufficialmente riconosciute delle NPŠZ per il titolo di campione nazionale. Soltanto i giovani atleti registrati secondo la 
ZŠpo-1 (elenco attuale degli atleti registrati OKS- ZŠZ) sono presi in considerazione nei programmi ŠV-USM. L'entità 
annuale di attività sportiva riconosciuta dipende dal successo ovvero dalla competitività del risultato sportivo. Il gruppo 
partecipante SV-USM è classificato in base ai criteri in due (2) livelli di qualità (tenendo conto del risultato sportivo della 
precedente stagione agonistica): 
LIVELLO II: preparazione alle competizioni e risultati ottenuti alle competizioni ufficiali delle NPŠZ: 
 IŠP/MI: tutti i concorrenti nella stessa fascia di età dimostrano il loro risultato nelle competizioni ufficiali riconosciute 

delle NPŠZ o un risultato raggiunto negli altri due terzi di tutti i partecipanti al CN (Campionato nazionale) ufficiale 
(graduatoria di valore). 

 KŠP: la squadra della stessa fascia di età dimostra il risultato nelle competizioni ufficiali riconosciute delle NPŠZ o 
un risultato raggiunto negli altri due terzi di tutte le squadre partecipanti al CN (campionato) ufficiale (classifica finale 
di tutti i campionati delle NPŠZ). 

LIVELLO I: preparazione alle competizioni e risultati ottenuti alle competizioni ufficiali delle NPŠZ: 
 IŠP/MI: tutti i concorrenti nella stessa fascia di età dimostrano il loro risultato nel primo terzo di tutti i partecipanti al 

CN ufficiale (graduatoria di valore ufficiale delle NPŠZ).  
 KŠP: la squadra della stessa fascia di età dimostra il risultato nel primo terzo di tutte le squadre partecipanti al CN 

ufficiale (classifica finale di tutti i campionati delle NPŠZ). 
 

I giovani atleti con risultati di qualità, in conformità con le Condizioni, regole e criteri per la registrazione e la 
classificazione degli atleti nella RS, possono ottenere lo status di atleta nella classe giovanile (MLR) o promettente (PR). 
In questo modo agli atleti si approva un programma di attività sportiva aggiuntiva, che è cofinanziato alla condizione che 
la classificazione sia indicata nell'ultima pubblicazione del OKS-ZŠZ prima della pubblicazione del BP e l'atleta sia 
riportato quale socio dell'associazione con sede nel Comune.  
 

Con il PAS/BP si determina il fattore di correzione per la valutazione delle spese materiali degli atleti classificati negli 
sport e/o discipline sportive olimpiche ovv. non olimpiche. 
 
 
Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
ŠV-USM: programmi AGONISTICI annuali personale professionale, spese materiali/gruppo 
ŠV-USM: programmi per atleti classificati MLR, PR spese materiali/partecipante 
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TABELLA N. 4-1 PROGRAMMI ŠV-USM II LIVELLO DI QUALITÀ 
PROGRAMMI AGONISTICI ANNUALI ŠV-USM  

U-12/13  
ŠV-USM 
U-14/15  

ŠV-USM 
U-16/17  

ŠV-USM 
U-18/19 

ore di attività sportiva/settimanale 4,5 4,5 6 6 
numero settimane 40 40 40 40 

PUNTI/PERSONALE 
PROFESSIONALE/GRUPPO 180 180 240 240 

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO 180 180 240 240 
1 ora = 60 minuti 

 

TABELLA N. 4-2 PROGRAMMI ŠV-USM I LIVELLO DI QUALITÀ 
PROGRAMMI AGONISTICI ANNUALI ŠV-USM 

U-12/13  
ŠV-USM 
U-14/15  

ŠV-USM 
U-16/17  

ŠV-USM 
U-18/19 

ore di attività sportiva/settimanale 6 6 8 8 
numero settimane 40 40 40 40 

PUNTI/PERSONALE 
PROFESSIONALE/GRUPPO 240 240 320 320 

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO 240 240 320 320 
1 ora = 60 minuti 

 

TABELLA N. 5 CLASSIFICATI 
PROGRAMMI AGGIUNTIVI CLASSIFICATI CLASSIFICAZIONE 

MLR 
CLASSIFICAZIONE 

PR 
dimensione del gruppo/numero di soggetti 

inclusi 1 1 
PUNTI/SPESE 

MATERIALI/PARTECIPANTE 40 80 
 

 
PROGRAMMI DELLO SPORT DI QUALITÀ 

Il KŠ rappresenta un collegamento importante tra i programmi ŠV-USM e VŠ, poiché prevede un numero maggiore di 
atleti e personale professionale, il che consente la creazione di un ambiente competitivo all’interno delle singole discipline 
sportive a livello nazionale.  
 

I programmi KŠ rappresentano attività sportive pianificate con lo scopo di partecipare alle competizioni ufficiali delle 
NPŠZ per il titolo di campione nazionale. Nei programmi KŠ, si considerano soltanto gli atleti che sono registrati 
nelle categorie seniores in conformità alla ZŠpo-1 (dati OKS-ZŠZ) e allo stesso tempo non soddisfano le condizioni per 
acquisire lo status di atleti di alto livello. Il gruppo KŠ viene classificato in base ai criteri in due (2) livelli di qualità (viene 
preso in considerazione il risultato sportivo della precedente stagione agonistica): 
LIVELLO II: preparazione alle competizioni e risultati ottenuti alle competizioni ufficiali delle NPŠZ: 
 IŠP/MI: tutti i concorrenti iscritti alle competizioni seniores dimostrano un risultato ottenuto alle gare ufficiali 

riconosciute delle NPŠZ o un risultato ottenuto nei secondi due terzi di tutti i partecipanti al campionato ufficiale CN 
(graduatoria di valore). 

 KŠP: la squadra seniores dimostra il risultato ottenuto alle competizioni ufficiali riconosciute delle NPŠZ o un risultato 
ottenuto nei secondi due terzi di tutte le squadre partecipanti al DP (campionato) ufficiale (classifica finale di tutti i 
campionati delle NPŠZ). 

LIVELLO I: preparazione alle competizioni e risultati ottenuti alle competizioni ufficiali delle NPŠZ: 
 IŠP/MI: tutti i concorrenti iscritti alle competizioni seniores dimostrano un risultato ottenuto nel primo terzo di tutti i 

partecipanti al DP ufficiale (graduatoria di valore ufficiale delle NPŠZ).  
 KŠP: la squadra seniores dimostra il risultato ottenuto nel primo terzo di tutte le squadre partecipanti al DP ufficiale 

(classifica finale di tutti i campionati delle NPŠZ). 
 

Gli atleti con risultati e lavoro di qualità, in conformità con le Condizioni, regole e criteri per la registrazione e la 
classificazione degli atleti, possono ottenere lo status di atleta nella classe nazionale (DR). In questo modo agli atleti si 
approva un programma di attività sportiva aggiuntiva, che è cofinanziato alla condizione che la classificazione sia indicata 
nell'ultima pubblicazione OKS-ZŠZ prima della pubblicazione del BP e l'atleta sia riportato quale socio dell'associazione 
con sede nel Comune.  
 

Con il PAS/BP si determina il fattore di correzione per la valutazione delle spese materiali degli atleti classificati negli 
sport e/o discipline sportive olimpiche ovv. non olimpiche. 
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Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
KŠ: programmi annuali agonistici per adulti spese materiali/gruppo 
KŠ: programmi aggiuntivi per atleti classificati DR spese materiali /partecipante 

 

TABELLA N. 6 PROGRAMMI KŠ 
PROGRAMMI ANNUALI AGONISTICI KŠ: II LIVELLO KŠ: I LIVELLO 

ore di attività sportiva/settimanale 6 8 
numero settimane 40 40 

PUNTI/SPESE MATERIALI/GRUPPO 240 320 
1 ora = 60 minuti 

 

TABELLA N. 7 CLASSIFICAZIONE 
PROGRAMMI AGGIUNTIVI CLASSIFICATI CLASSIFICAZIONE DR 

dimensione gruppo/numero soggetti inclusi 1 
PUNTI/SPESE MATERIALI/PARTECIPANTE 40 

 
 
 

PROGRAMMI SPORTIVI DI ALTO LIVELLO 
Il VŠ rappresenta una delle più alte forme di creatività umana nel campo dello sport. Dal punto di vista dell’interesse 
pubblico, include programmi per la preparazione e le competizioni degli atleti che, in conformità con le Condizioni, 
le regole e i criteri per la registrazione e la classificazione degli atleti nella Repubblica di Slovenia, hanno acquisito 
il titolo di atleta nella classe olimpica (OR), mondiale (SR) e/o internazionale (MR). Agli atleti di alto livello con 
lo status OR, SR, MR si approvano programmi di attività sportiva aggiuntivi, che sono cofinanziati a condizione 
che la classificazione sia indicata nell’ultima pubblicazione dell’OKS-ZŠZ prima della pubblicazione del BP e 
l’atleta sia segnalato come membro di un’associazione con sede nel comune. 
I programmi degli atleti disabili di alto livello sono trattati allo stesso modo degli altri programmi VŠ.  
 

Con il PAS/BP si determina il fattore di correzione per la valutazione delle spese materiali degli atleti classificati negli 
sport e/o discipline sportive olimpiche ovv. non olimpiche. 
 
 
Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
VŠ: programmi aggiuntivi per atleti classificati MR, SR, OR spese materiali/partecipante 

 

TABELLA N. 8 PROGRAMMI VŠ: CLASSIFICATI 
PROGRAMMI AGGIUNTIVI CLASSIFICATI CLASSIFICAZIONE 

MR 
CLASSIFICAZIONE 

SR 
CLASSIFICAZIONE 

OR 
numero di partecipanti al programma 1 1 1 

PUNTI/SPESE 
MATERIALI/PARTECIPANTE 80 120 160 

 
PROGRAMMA SPORTIVO RICREATIVO PER DISABILI, ADULTI E ANZIANI 

I programmi annuali ŠI, RE e ŠSTA normalmente si svolgono per almeno 30 settimane all’anno (ovv. 60 ore). 
 
Il ŠI rappresenta importanti effetti psicosociali (riabilitazione, inclusione nella società) e sportivi (ricreazione, 
competizioni, sport paraolimpici) nella vita delle persone con disabilità. L’obiettivo principale è consentire alle 
persone con disabilità di partecipare in modo equo alle attività sportive per il tempo libero, pertanto con i programmi 
si incoraggia la collaborazione tra le associazioni sportive e le associazioni per disabili . 
 
Il RE rappresenta una continuazione significativa del ŠV-PRO e dello sport competitivo ed è una serie di varie attività 
sportive per adulti di tutte le età, con l'obiettivo di un uso attivo e utile del tempo libero, di mantenere la salute e il 
benessere e la partecipazione a competizioni ricreative. 
 
Il ŠSTA è un'attività sportiva e ricreativa degli adulti con i partecipanti di età superiore ai 65 anni. Un esercizio 
sportivo regolare per un individuo rappresenta il mantenimento qualitativo della salute fisica, mentale e sociale 
nonché dell'energia vitale creativa. 
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Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
ŠI: programmi annuali sportivo-ricreativi per disabili personale professionale/gruppo 
RE: programmi annuali sportivo-ricreativi per adulti personale professionale/gruppo 
ŠSTA: programmi annuali sportivo-ricreativi per anziani personale professionale/gruppo 

 

TABELLA N. 9 PROGRAMMI ŠI, RE, ŠSTA 
PROGRAMMI ANNUALI RICREATIVI ŠI RE ŠSTA 

ore di attività sportiva/settimanale 2 2 1,5 
numero settimane 30 30 30 

PUNTI/PERSONALE 
PROFESSIONALE/GRUPPO 60 60 45 

1 ora = 60 minuti 
 
 

IMPIANTI SPORTIVI E AREE DEDICATE ALLO SPORT ALL’ARIA APERTA 
Una rete efficiente e accessibile di infrastrutture sportive di qualità è un fattore importante nella partecipazione all’attività 
sportiva. I fondi per le infrastrutture sportive a livello locale, cofinanziano le nuove costruzioni di impianti sportivi, 
l'ammodernamento energetico e tecnologico-sportivo nonché la sistemazione sostenibile e la manutenzione degli 
investimenti degli impianti sportivi esistenti e delle aree per gli sport all'aria aperta di proprietà del Comune. Di norma, 
per l'attuazione del cofinanziamento è indetto un bando pubblico speciale (separato dagli altri settori dello sport). 
L'esecutore di tali progetti è selezionato dall’Amministrazione comunale separatamente (senza la partecipazione della 
Commissione di attuazione del BP). 
 

CRITERI PER IL COFINANZIAMENTO DEI COSTI DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI SPORTIVI 
Vari programmi sportivi si attuano in differenti impianti sportivi e aree per gli sport all'aria aperta del Comune. Il Comune 
può cofinanziare i costi di affitto e di gestione se il locatario (gestore) presenta un documento autentico (contratto di 
locazione, prova di proprietà) e allo stesso tempo dimostra che i programmi cofinanziati con il PAS/BP sono attuati 
nell'impianto sportivo. 
 
Sono cofinanziati solo i costi di gestione degli impianti sportivi pubblici nel Comune. 
 
I costi ammissibili di gestione sono: energia (elettrica, riscaldamento) e servizi comunali (acqua, smaltimento rifiuti). Non 
sono cofinanziati i costi di gestione degli impianti sportivi fuori dai confini del Comune. 
 
Con il PAS/BP si possono nominare gli impianti sportivi cofinanziati tramite il BP, determinare l'importo dei fondi per il 
cofinanziamento e il valore dei fattori di correzione per i diversi tipi di impianti sportivi.  
 
Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
IMPIANTI: cofinanziamento dei costi di gestione degli impianti 
sportivi costi di gestione/impianto sportivo 

 

TABELLA N. 10 IMPIANTO 
IMPIANTI SPORTIVI E SUPERFICI PER LO 

SPORT GESTIONE 

costi gestione impianti 10 
PUNTI/SPESE MATERIALI/IMPIANTO 1 

 
La valutazione dei costi operativi viene effettuata in modo tale che i richiedenti nella procedura del BP con allegate copie 
delle fatture ammissibili dimostrino i costi sostenuti, con il criterio: 10 € di costi accertati = 1 punto. 
 

CRITERI PER SOVVENZIONARE L’USO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI E DELLE SUPERFICI  
Per l’indisturbata attuazione dei programmi sportivi, gli esecutori del PAS utilizzano impianti sportivi pubblici nel 
Comune. Tutti gli esecutori di programmi sportivi cofinanziati dal PAS/BP possono beneficiare della sovvenzione per 
l'uso degli impianti sportivi pubblici nel Comune. 
 
L'uso gratuito (o l'uso senza attestati delle spese sostenute) e l'uso di strutture fuori dal Comune non è sovvenzionato; a 
meno che non vi siano condizioni territoriali adeguate nel Comune per l'attuazione di programmi sportivi agonistici. 
 
Con il PAS/BP si possono nominare gli impianti sportivi, il cui uso è cofinanziato e allo stesso tempo determinare 
l'ammontare dei fondi per le sovvenzioni e il valore dei fattori correttivi per l'uso dei vari impianti sportivi. 
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Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROGRAMMA SPORTIVO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
IMPIANTI: sovvenzione dei costi d’uso degli impianti sportivi spese materiali/utente 

 

TABELLA N. 11 IMPIANTO 
IMPIANTI SPORTIVI E SUPERFICI PER LO 

SPORT USO 

costi d’uso degli impianti 10 
PUNTI/SPESE MATERIALI/IMPIANTO 1 

 

La valutazione dei costi d’uso viene effettuata in modo tale che i richiedenti nella procedura del BP con allegate le copie 
delle fatture ammissibili dimostrino i costi sostenuti, con il criterio: 10 € di costi accertati = 1 punto. 
 

ATTIVITÀ DI SVILUPPO NELLO SPORT 
Le attività di sviluppo sono compiti professionali intrecciati tra loro che supportano tutti gli altri settori dello sport.  
 
CRITERI PER LA FORMAZIONE E L’AGGIORNAMENTO DEI LAVORATORI PROFESSIONALI 

NELLO SPORT 
I lavoratori con formazione/abilitazione professionale nello sport sono la chiave per lo sviluppo e il successo. I programmi 
di istruzione (universitari) sono nel dominio del sistema di istruzione, mentre i programmi di formazione/aggiornamento 
sono svolti dalle NPŠZ secondo programmi vigenti, che sono verificati presso il Consiglio professionale della Repubblica 
di Slovenia per lo sport o presso gli ordini professionali delle NPŠZ. 
 

Con il PAS/BP si determina l'entità dei fondi per la formazione/aggiornamento e il numero massimo possibile di 
partecipanti per richiedente. 
 

Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
ATTIVITÀ DI SVILUPPO: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
formazione e aggiornamento personale professionale spese materiali/partecipante 

 

TABELLA N. 12 ATTIVITÀ DI SVILUPPO 
PROGRAMMI DI SVILUPPO AGGIORNAMENTO 

(licenza) 
FORMAZIONE 

(I livello) 
FORMAZIONE 

(II livello) 
numero di partecipanti al progetto 1 1 1 

PUNTI/SPESE 
MATERIALI/PARTECIPANTE 15 60 120 

 

DIRITTI DI STATUS DEGLI ATLETI, ALLENATORI E SUPPORTO PROFESSIONALE AI 
PROGRAMMI 

Aver cura dell’istruzione degli atleti talentuosi e classificati, si manifesta a livello della comunità locale con il 
cofinanziamento di borse di studio per talenti e classificati.  
Con il PAS/BP si può determinare l’ammontare dei fondi e il numero complessivo di beneficiari, selezionati in base ai 
criteri: 
 

TABELLA N. 13 DIRITTI DI STATUS DELL’ATLETA 
IMPORTANZA DEL SETTORE 

SPORTIVO/SPORT: appartenenza all’associazione 0 - 30 soci 31 - 99 soci 100 + soci 

PUNTI PER LA SELEZIONE 1 5 10 
SUCCESSO SPORTIVO: titolo di atleta giovanile registrati Titolo di MLR Titolo di PR 

PUNTI PER LA SELEZIONE 1 5 10 
DIFFUSIONE DEL SETTORE SPORTIVO/SPORT: 

n. registrati nelle NPŠZ 0 - 500 reg. 501 - 2999 reg. 3000 + reg. 

PUNTI PER LA SELEZIONE 1 5 10 
SUCCESSO DEL SETTORE/SPORT: numero di 

squadre agonistiche 1 - 2 squadre 3 - 4 squadre 5 + squadre 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
 
 

EDITORIA NELLO SPORT 
L’editoria nello sport rappresenta la pubblicazione e/o l’acquisto di letteratura professionale e/o altri periodici e/o 
pubblicazioni sportive saltuarie nonché materiale di propaganda sul tema delle attività sportive.  
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Con il PAS/BP si può determinare l’ammontare dei fondi per il cofinanziamento e il numero complessivo di progetti 
riconosciuti. Se non diversamente stabilito dal PAS/BP viene selezionato il progetto che in base ai criteri (tabella n. 14) ha 
acquisito il maggior numero di punti: 
 
 

TABELLA N. 14 EDITORIA NELLO SPORT 
DEFICITARIETÀ: numero annuo di pubblicazioni 

pubblicate 
5 + 

pubblicazioni 
1 - 4 

pubblicazioni 
non ci sono 

pubblicazioni 
PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 

REFERENZE DELL’EDITORE (AUTORE) non conosciuto conosciuto nella 
RS 

conosciuto a 
livello mondiale 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
TIPOLOGIA/IMPORTANZA DELLA 

PUBBLICAZIONE propaganda antologia professionale 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
 
 

ATTIVITÀ DI RICERCA SCIENTIFICA NELLO SPORT 
I titolari dell’attività di ricerca scientifica sono le istituzioni pubbliche in collaborazione con la sfera civile sportiva e/o 
l’economia, e l'obiettivo delle attività è il trasferimento adeguato delle conoscenze scientifiche nella pratica sportiva. La 
comunità locale può decidere di cofinanziare l’attività di ricerca scientifica nel caso di progetti di ricerca legati all'ambiente 
locale. 
 
Se non diversamente stabilito dal PAS/BP viene selezionato il progetto che in base ai criteri (tabella n. 15) ha acquisito il 
maggior numero di punti: 
 

TABELLA N. 15 ATTIVITÀ di RS 
FATTIBILITÀ DEL PROGETTO fase iniziale fase di 

realizzazione fase conclusiva 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
QUALITÀ DI SVILUPPO DEL PROGETTO: per il 

Comune 

non ha incidenza 
sullo sviluppo 

dello sport 

influisce in parte 
sullo sviluppo 

dello sport 

sollecita lo 
sviluppo dello 

sport 
PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 

IMPATTO POTENZIALE DEL PROGETTO SUL 
COMUNE 

importante per il 
richiedente 

importante per 
l’AS 

importante per 
l’intero comune 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
REFERENZE DEL CANDIDATO/ESECUTORE: 

esperienze non ha referenze fino a 5 anni di 
esperienza 

5 + anni di 
esperienza 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
 
 

TECNOLOGIA DELL’INFORMAZIONE E DELLA COMUNICAZIONE NELLO SPORT 
La tecnologia dell'informazione e della comunicazione nel campo dello sport rappresenta un supporto diretto per una 
partecipazione più efficace e gradevole allo sport (ambito dell'informazione elettronica sull'offerta nello sport) e un'analisi 
e un monitoraggio continuo del livello di efficacia dei programmi.  
 

Se non diversamente stabilito dal PAS/BP, viene selezionato il progetto che in base ai criteri (tabella n. 16) ha acquisito il 
maggior numero di punti. 
 

TABELLA N. 16 IKT (Tecnologia dell’informazione e 
comunicazione) 

DEFICITARIETÀ DEL SETTORE 
manutenzione 

della IKT 
esistente 

sostituzione 
della IKT 
esistente 

acquisto di 
nuova IKT 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
ACCESSIBILITÀ DELLA IKT PER GLI UTENTI accessibile ai 

dipendenti 
accessibile alle 

associazioni 
accessibile a 

tutti 
PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 

UTILITÀ DELLA IKT utile al 
richiedente 

utile alle 
associazioni 

utile nell’intero 
Comune 

PUNTI PER LA SELEZIONE 2 5 10 
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ORGANIZZAZIONE NELLO SPORT 
Le associazioni sportive sono associazioni d’interesse e a titolo volontario di cittadini che, in larga misura, affermano i 
propri interessi attraverso il volontariato e sono il fondamento del modello sportivo sloveno. Le associazioni sportive 
rappresentano la base per l'esistenza e lo sviluppo di tutte le forme di sport, quindi è nell'interesse pubblico, garantire con 
il PAS/BP i fondi per il loro funzionamento. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL FUNZIONAMENTO DELLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE 
I seguenti criteri sono presi in considerazione nella valutazione del funzionamento delle associazioni sportive e delle loro 
federazioni: 
 IMPORTANZA LOCALE - 1: tradizione in anni di attività ininterrotta dell’associazione (dati AJPES), 
 ORGANIZZAZIONE: numero di soci dell’associazione con la quota pagata (dati dell’ESECUTORE), 
 COMPETITIVITÀ: atleti registrati presso le NPŠZ (dati OKS-ZŠZ), 
 IMPORTANZA LOCALE - 2: status dell’associazione, attiva nell’interesse pubblico. 
Per ogni criterio, il valore massimo possibile non può superare i 100 punti, il numero massimo totale di punti è 300. 
 
 
Gli esecutori che non sono registrati come associazioni sportive non possono candidarsi su questo segmento. 
Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
ORGANIZZAZIONE NELLO SPORT: CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
funzionamento delle associazioni sportive a livello locale spese materiali/associazione e/o socio e/o anno 

 

TABELLA N. 17 ORGANIZZAZIONE NELLO SPORT 
FUNZIONAMENTO ASSOCIAZIONI 

SPORTIVE TRADIZIONE SOCI REGISTRATI 
ASSOCIAZIONE 

JI (Interesse 
pubblico) 

punti/anno e/o punti associazione 3 0 0 30 
punti/socio e/o punti/concorrente  0 1 2 0 

PUNTI/SPESE MATERIALI/ASSOCIAZIONE  100 100 100 30 
 

EVENTI SPORTIVI E PROGETTI 
Gli eventi sportivi sono l'avvenimento centrale della cultura organizzativa dello sport con un impatto sulla promozione 
dell'ambiente. Laddove si svolgono, hanno un grande impatto sullo sviluppo del turismo, sull'economia e sull'importanza 
di sviluppare e coltivare la cultura sportiva.  
 

GRANDI EVENTI SPORTIVI INTERNAZIONALI: 
I criteri non regolano le modalità e l'importo del cofinanziamento dei grandi eventi sportivi internazionali (mondiali, 
campionati europei, Giochi del Mediterraneo, competizioni internazionali). I fondi della comunità locale per tali progetti 
sono garantiti da risorse di bilancio speciali in caso di esito positivo della candidatura per l'organizzazione/attuazione. 
 

ALTRI EVENTI SPORTIVI: 
Altri eventi sportivi comprendono le competizioni a livello nazionale, gli eventi sportivi di massa e altri eventi sportivi di 
importanza locale, che tengono conto di criteri di sostenibilità e sono volti ad aumentare il numero della popolazione 
sportiva attiva. L'organizzazione e l'attuazione delle competizioni ufficiali delle NPŠZ (campionati nazionali, leghe, coppe) 
non è soggetta a valutazione e cofinanziamento secondo questi criteri. 
 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALTRI EVENTI SPORTIVI 
Nella valutazione degli eventi sportivi si considerano i seguenti CRITERI:  
 AFFLUENZA (numero di partecipanti), 
 LIVELLO DELL’EVENTO (visibilità), 
 IDONEITÀ DEL CONTENUTO (obiettivo principale) e  
 IMPORTANZA DELL’EVENTO PER L’AMBIENTE LOCALE (eventi prioritari: non prioritari). 
 

Con il PAS/BP si determina separatamente per ogni anno: l'importo dei fondi per il cofinanziamento di eventi sportivi 
(prioritari/non prioritari separatamente), l'elenco per nome degli eventi prioritari riconosciuti e il numero totale degli eventi 
non prioritari riconosciuti.  
 

Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
EVENTI SPORTIVI  CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
eventi di importanza locale, comunale e nazionale spese materiali/evento 

 

TABELLA N. 18 EVENTI SPORTIVI  
AFFLUENZA: numero di partecipanti fino a 30  31 - 60  61 - 100 101+ 

PUNTI/SPESE MATERIALI/EVENTO 20 40 60 80 
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TABELLA N. 19 CORREZIONE: EVENTI 
LIVELLO DI EVENTO SPORTIVO locale  comunale  regionale  nazionale 
FATTORE DI CORREZIONE 0,400 0,600 0,800 1,000 

IDONEITÀ DEL CONTENUTO: obiettivo principale non competitivo competitivo: 
TUTTI 

competitivo: 
GIOVANI 

competitivo:  
CN ufficiale 

FATTORE DI CORREZIONE 0,400 0,600 0,800 1,000 
IMPORTANZA PER L’AMBIENTE: prioritaria : non 

prioritaria non prioritaria prioritaria   

FATTORE DI CORREZIONE 0,400 1,000   
 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGETTI SPORTIVI (PARTECIPAZIONE ALLE MT) 

Il Comune supporta gli atleti nella partecipazione alle competizioni sportive internazionali ufficiali (MT), poiché gli atleti 
rappresentano con successo il Comune in patria e nel mondo. Nella valutazione della promozione sportiva sono presi in 
considerazione i seguenti CRITERI:  
 LIVELLO DI COMPETIZIONE INTERNAZIONALE (giochi olimpici; campionati mondiali e/o europei; 

competizioni di coppa mondiali e/o europee, altre competizioni internazionali ufficiali riconosciute). 
Con il PAS/BP si determina ogni anno separatamente: 
 l’ammontare dei fondi per il cofinanziamento della partecipazione alle MT, 
 il numero complessivo riconosciuto di atleti (partecipanti) alle MT. 
Nel procedimento del BP, la Commissione può determinare ulteriori fattori di correzione per la valutazione delle spese 
materiali della partecipazione alle MT negli sport olimpici ovv. non olimpici e/o discipline e ulteriori demarcazioni dei 
livelli di qualità delle MT. 
 

 
Con i fondi della comunità locale si cofinanziano: 
PROMOZIONE SPORTIVA  CRITERIO DI VALUTAZIONE: 
partecipazione degli atleti alle competizioni internazionali spese materiali/partecipante 

 

TABELLA N. 20 PROGETTI SPORTIVI 

PARTECIPAZIONE: competizione internazionale ALTRE MT 
COPPA: SPT 

(mondiale), EPT 
(europea) 

CAMPIONATO: 
EP (europeo), SP 

(mondiale) 

GIOCHI 
OLIMPICI 

PUNTI/SPESE 
MATERIALI/PARTECIPANTE 40 80 120 160 

 

 
INFORMAZIONE PUBBLICA  

L'informazione pubblica nello sport è la produzione e la trasmissione di programmi con contenuti prevalentemente sportivi. 
Se non diversamente stabilito dal PAS/BP, si seleziona il progetto che ha raccolto il maggior numero di punti in base ai 
criteri (Tabella n. 21). 
 

TABELLA N. 21 INFORMAZIONE PUBBLICA NELLO 
SPORT 

DIFFUSIONE DEI MEDIA locale regionale nazionale 
PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 

FREQUENZA DI COMPARIZIONE mensile settimanale giornaliera 
PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 

ACCESSIBILITÀ DEI CONTENUTI giornale internet TV, radio 
PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 

 

 
PATRIMONIO SPORTIVO 

Il patrimonio sportivo (attività museale) rappresenta la raccolta, la tutela, la documentazione e la presentazione del 
patrimonio mobile dello sport sloveno.  
Se non diversamente stabilito dal PAS/BP, si seleziona il progetto che ha raccolto il maggior numero di punti in base ai 
criteri (Tabella n. 22). 
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TABELLA N. 22 PATRIMONIO SPORTIVO 
FATTIBILITÀ DEL PROGETTO: materiale 

selezionato fino a 20 21 - 50 51+ 

PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 
IMPORTANZA DEL PROGETTO per le 

associazioni locale nazionale 

PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 
ORIGINALITÀ DEL PROGETTO approcci già 

adottati 
approccio 
innovativo idea originale 

PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 
 

 
RESPONSABILITÀ SOCIALE E AMBIENTALE DELLO SPORT 

La responsabilità sociale e ambientale dello sport comprende la Campagna nazionale per la promozione del comportamento 
sportivo. Si tratta di un progetto congiunto del MIZŠ, FŠO (Ministero dell’Istruzione, delle Scienze e dello Sport, 
Fondazione per lo sport) e delle comunità locali. La comunità locale può aderire al progetto selezionato a livello nazionale, 
altrimenti la responsabilità sociale e ambientale dello sport non è soggetta a cofinanziamento nell'ambito del PAS. 
Se non diversamente stabilito dal PAS/BP, si seleziona il progetto che ha raccolto il maggior numero di punti in base ai 
criteri (Tabella n. 23). 
 

TABELLA N. 23 RESPONSABILITÀ SOCIALE DELLO 
SPORT 

FATTIBILITÀ DEL PROGETTO: inclusione 
della popolazione accesso limitato cerchia limitata 

di popolazione 
ampia cerchia di 

popolazione 
PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 

IMPORTANZA DEL PROGETTO per le 
associazioni locale nazionale 

PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 
ORIGINALITÀ DEL PROGETTO approcci già 

adottati 
approccio 
innovativo idea originale 

PUNTI PER LA SELEZIONE 5 10 20 
 
 

DISPOSIZIONI FINALI 
Le condizioni e i criteri per la selezione e valutazione sono parte integrante della documentazione di gara del BP per i 
settori dello sport che sono cofinanziati in un determinato anno civile e nel periodo dal giorno di pubblicazione del BP per 
il cofinanziamento del PAS fino alla decisione finale sull'importo del cofinanziamento dei settori dello sport non possono 
essere modificati. 
 

Le modifiche e integrazioni al decreto (parte concernente il procedimento) sono adottate con le stesse modalità del decreto 
stesso. 
Le condizioni e criteri per la selezione e la valutazione del PAS (Allegato: parte normativa) possono essere modificati e/o 
integrati. 
Le modifiche e integrazioni sono determinate dal PAS/BP per l'anno in cui si accetta il PAS. 



Uradni list Republike Slovenije Št. 44 / 29. 3. 2022 / Stran 2515 

POPRAVKI

886. Popravek Akta o metodologiji za izdelavo 
razvojnih načrtov elektrooperaterjev

Na podlagi četrtega odstavka 11. člena Zakona o Ura-
dnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – 
uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09, 38/10 – ZUKN, 
60/17 – ZPVPJN-B in 3/22 – ZDeb) Uradni list RS objavlja

P O P R A V E K
Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih 

načrtov elektrooperaterjev

V Aktu o metodologiji za izdelavo razvojnih načrtov elek-
trooperaterjev, objavljenem v Uradnem listu RS, št. 41/22, se 
popravi 20. člen tako, da se pravilno glasi:.

»20. člen
(uporaba določbe o kriterijih načrtovanja pri pripravi prvih 

razvojnih načrtov)
Določba drugega odstavka 5. člena tega akta se ne upo-

rablja pri pripravi prvega razvojnega načrta distribucijskega 
operaterja po uveljavitvi tega akta.«

Št. 4/2022
Ljubljana, dne 28. marca 2022

Denis Stroligo
direktor

887. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi LP 01 
na območju urejanja KG W2, ki obsega parceli 
št. 803/9 in 803/10, k.o. 2169 Kranjska Gora

Na podlagi druge alineje 127. člena ter 129. in 131. člena 
Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17) 
ter 16. in 18. člena Statuta Občine Kranjska Gora (Uradni list 
RS, št. 31/17) objavljam

P O P R A V E K
Sklepa o lokacijski preveritvi LP 01 na območju 

urejanja KG W2, ki obsega parceli št. 803/9  
in 803/10, k.o. 2169 Kranjska Gora,

ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, št. 35/22.

1. člen
V 3. členu se identifikacijska številka v zbirki prostorskih 

aktov »2708« pravilno glasi »2780«.

2. člen
Ta popravek sklepa se objavi v Uradnem listu Republike 

Slovenije.

Št. 3503-8/2021-23
Kranjska Gora, dne 21. marca 2022

Župan
Občine Kranjska Gora

Janez Hrovat
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VSEBINA

DRŽAVNI ZBOR
873. Zakon o varstvu okolja (ZVO-2) 2341
874. Zakon o oskrbi s toploto iz distribucijskih sistemov 

(ZOTDS) 2430
875. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 

o omejevalnih ukrepih, ki jih Republika Slovenija 
uvede ali izvaja skladno s pravnimi akti in odloči-
tvami, sprejetimi v okviru mednarodnih organizacij 
(ZOUPAMO-A) 2439

876. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijstvu (ZKme-1G) 2442

877. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o kmetijskih zemljiščih (ZKZ-G) 2457

878. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
agrarnih skupnostih (ZAgrS-A) 2469

879. Zakon o spremembi Zakona o divjadi in lovstvu 
(ZDLov-1D) 2470

880. Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona 
o morskem ribištvu (ZMR-2C) 2471

VLADA
881. Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe ravnanja z živalskimi 
stranskimi proizvodi kategorije 1 in 2 2472

MINISTRSTVA
882. Pravilnik o vinu s priznanim tradicionalnim poime-

novanjem Cviček 2479
883. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilni-

ka o podrobnejši vsebini tehnične dokumentacije, 
ki jo izdelajo in vzdržujejo dobavitelji izdelkov iz 
plemenitih kovin pri samostojnem zagotavljanju 
skladnosti izdelkov s predpisi 2481

884. Odredba o vključitvi sektorja mesa v izvajanje pro-
mocije za obdobje 2023–2025 2482

OBČINE
PIRAN

885. Odlok o sofinanciranju letnega programa športa v 
Občini Piran 2483

POPRAVKI
886. Popravek Akta o metodologiji za izdelavo razvojnih 

načrtov elektrooperaterjev 2515
887. Popravek Sklepa o lokacijski preveritvi LP 01 na 

območju urejanja KG W2, ki obsega parceli št. 
803/9 in 803/10, k.o. 2169 Kranjska Gora 2515
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