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Leto XXXII

DRŽAVNI ZBOR
1594.

Sklep o potrditvi mandatov poslankam
in poslancem Državnega zbora

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00,
24/03, 69/04, 68/06, 47/13, 75/16 in 92/21), 7. člena Zakona
o poslancih (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno
besedilo, 109/08, 39/11, 48/12 in 17/22), 13. člena Poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21
– odl. US in 111/21) in poročila Mandatno-volilne komisije
št. 004-03/22-7/7 z dne 13. maja 2022 je Državni zbor na
1. seji 13. maja 2022 sprejel naslednji

SKLEP
Potrdijo se mandati poslankam in poslancem Državnega
zbora, izvoljenim na volitvah 24. aprila 2022, po seznamu izvoljenih kandidatk in kandidatov:
1. Matej Arčon, roj. 4. 11. 1972, stanuje Gortanova ulica 30, 5000 Nova Gorica
2. Nataša Avšič Bogovič, roj. 12. 9. 1971, stanuje Topliška
cesta 11A, Čatež ob Savi, 8250 Brežice
3. Anja Bah Žibert, roj. 27. 6. 1973, stanuje Na Lazih 21A,
Vnanje Gorice, 1351 Brezovica pri Ljubljani
4. Predrag Baković, roj. 21. 11. 1964, stanuje Morava 22,
1338 Kočevska Reka
5. dr. Mirjam Bon Klanjšček, roj. 18. 7. 1954, stanuje Pri
hrastu 9, Kromberk, 5000 Nova Gorica
6. Franc Breznik, roj. 23. 7. 1970, stanuje Cogetinci 46,
2236 Cerkvenjak
7. Janez Cigler Kralj, roj. 28. 12. 1978, stanuje Klanec 41,
1218 Komenda
8. dr. Vida Čadonič Špelič, roj. 16. 7. 1959, stanuje Ulica
talcev 14, 8000 Novo mesto
9. Mateja Čalušić, roj. 5. 9. 1987, stanuje Kamnita ulica 8,
6000 Koper
10. Zvonko Černač, roj. 23. 9. 1962, stanuje Ulica Vilka
Kledeta 24, 6230 Postojna
11. Jožica Derganc, roj. 12. 3. 1965, stanuje Dilančeva
ulica 6, 8000 Novo mesto
12. Iva Dimic, roj. 28. 10. 1972, stanuje Dolenja vas 97,
1380 Cerknica
13. Tanja Fajon, roj. 9. 5. 1971, stanuje Novo Polje,
cesta VII 31, 1260 Ljubljana – Polje
14. mag. Karmen Furman, roj. 17. 4. 1980, stanuje Na
Jožefu 49, 2310 Slovenska Bistrica
15. Sandra Gazinkovski, roj. 10. 8. 1988, stanuje Retljeva
ulica 17, 4000 Kranj

16. Rado Gladek, roj. 26. 5. 1967, stanuje Lobodova
ulica 18A, 1236 Trzin
17. Jelka Godec, roj. 21. 11. 1969, stanuje Ponikva 57,
3232 Ponikva
18. dr. Robert Golob, roj. 23. 1. 1967, stanuje Pod Škabrijelom 72, Kromberk, 5000 Nova Gorica
19. Vera Granfol, roj. 1. 11. 1963, stanuje Lackova ulica 23, 9250 Gornja Radgona
20. Miroslav Gregorič, roj. 28. 12. 1948, stanuje Čimerno 1,
1433 Radeče
21. Tatjana Greif, roj. 3. 12. 1966, stanuje Černetova
ulica 8, 1000 Ljubljana
22. Lena Grgurevič, roj. 28. 11. 1972, stanuje Koroška
cesta 122, 2000 Maribor
23. mag. Branko Grims, roj. 26. 8. 1962, stanuje Cesta
Staneta Žagarja 39, 4000 Kranj
24. Matjaž Han, roj. 17. 1. 1971, stanuje Pot na jez 3,
1433 Radeče
25. Alenka Helbl, roj. 25. 10. 1965, stanuje Dobrava 1,
2360 Radlje ob Dravi
26. Andrej Hoivik, roj. 13. 1. 1993, stanuje Podlubnik 162,
4220 Škofja Loka
27. Jožef Horvat, roj. 8. 7. 1955, stanuje Žižki 31G,
9232 Črenšovci
28. Ferenc Horváth, roj. 13. 4. 1972, stanuje Glavna ulica 9,
Gornji Lakoš, 9220 Lendava
29. mag. Meira Hot, roj. 14. 2. 1980, stanuje Fazanska
ulica 6, Lucija, 6320 Portorož
30. Alma Intihar, roj. 21. 1. 1973, stanuje Langusova
ulica 90, 4240 Radovljica
31. Eva Irgl, roj. 9. 12. 1976, stanuje Beblerjeva ulica 25,
5271 Vipava
32. Robi (Robert) Janev, roj. 17. 7. 1969, stanuje Pod
vinogradi 4, Jagodje, 6310 Izola
33. Janez (Ivan) Janša, roj. 17. 9. 1958, stanuje Silova 13,
3320 Velenje
34. Jožef Jelen, roj. 30. 4. 1964, stanuje Aškerčeva
ulica 65, 3330 Mozirje
35. Alenka Jeraj, roj. 23. 2. 1973, stanuje Na Pungart 11,
1292 Ig
36. mag. Dejan Kaloh, roj. 1. 2. 1975, stanuje Koroška
cesta 53D, 2000 Maribor
37. Franci Kepa, roj. 26. 9. 1964, stanuje Dolenjska
ulica 10, 8210 Trebnje
38. Andreja Kert, roj. 15. 2. 1964, stanuje Oprešnikova
ulica 82, 4000 Kranj
39. mag. Urška Klakočar Zupančič, roj. 19. 6. 1977, stanuje Tacenska cesta 125A, 1000 Ljubljana
40. Barbara Kolenko Helbl, roj. 3. 8. 1979, stanuje Šolska
pot 15, Radizel, 2312 Orehova vas
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41. Miha Kordiš, roj. 6. 3. 1989, stanuje Sv. Duh 44,
4220 Škofja Loka
42. Tamara Kozlovič, roj. 2. 7. 1978, stanuje Dolinska
cesta 1H, 6000 Koper
43. mag. Darko Krajnc, roj. 9. 5. 1975, stanuje Pince-Marof 15, 9220 Lendava
44. Danijel Krivec, roj. 16. 5. 1965, stanuje Srpenica 37,
5224 Srpenica
45. Miha Lamut, roj. 16. 10. 1987, stanuje Šmarjeta pri
Celju 73, 3211 Škofja vas
46. Jožef Lenart, roj. 20. 2. 1969, stanuje Žabjak 59,
2250 Ptuj
47. Suzana Lep Šimenko, roj. 30. 10. 1979, stanuje Pobrežje 65C, 2284 Videm pri Ptuju
48. Tomaž Lisec, roj. 19. 2. 1978, stanuje Boštanj 105,
8294 Boštanj
49. dr. Anže Logar, roj. 15. 5. 1976, stanuje Parmova
ulica 40, 1000 Ljubljana
50. Janez Magyar, roj. 24. 10. 1968, stanuje Glavna ulica 4,
Dolnji Lakoš, 9220 Lendava
51. Žan Mahnič, roj. 12. 1. 1990, stanuje Blegoška ulica 20, 4224 Gorenja vas
52. Martin Marzidovšek, roj. 24. 8. 1982, stanuje Engelsova ulica 62A, 2000 Maribor
53. Luka Mesec, roj. 1. 7. 1987, stanuje Njegoševa
cesta 6J, 1000 Ljubljana
54. Zoran Mojškerc, roj. 31. 1. 1978, stanuje Šolska pot 6,
1370 Logatec
55. mag. Bojana Muršič, roj. 20. 9. 1971, stanuje Špengova ulica 7, 2342 Ruše
56. Tereza Novak, roj. 29. 1. 1966, stanuje Sončni Log 5A,
1370 Logatec
57. Tine Novak, roj. 15. 4. 1988, stanuje Ledavska ulica 31, Černelavci, 9000 Murska Sobota
58. Gapi (Gašper) Ovnik, roj. 5. 6. 1982, stanuje Fakinova
ulica 5, 1410 Zagorje ob Savi
59. Monika Pekošak, roj. 5. 6. 1974, stanuje Roje 1, Preserje pri Radomljah, 1235 Radomlje
60. Bojan Podkrajšek, roj. 8. 1. 1968, stanuje Škedenj 2C,
3215 Loče
61. Jani Prednik, roj. 7. 4. 1987, stanuje Kotlje 225,
2394 Kotlje
62. Dean Premik, roj. 7. 3. 1962, stanuje Rozmanova
ulica 2, 1000 Ljubljana
63. Martin Premk, roj. 21. 2. 1971, stanuje Oražnova
ulica 1, 1000 Ljubljana
64. Franc Props, roj. 7. 3. 1963, stanuje Dragovšek 9,
1275 Šmartno pri Litiji
65. Andreja Rajbenšu, roj. 25. 7. 1966, Zrkovska cesta 53,
2000 Maribor
66. Aleksander Reberšek, roj. 9. 10. 1980, stanuje
Tabor 40, 3304 Tabor
67. Aleš Rezar, roj. 29. 4. 1987, stanuje Travniška cesta 42, Ločica ob Savinji, 3313 Polzela
68. Franc Rosec, roj. 28. 10. 1967, stanuje Lokovica 144A, 3325 Šoštanj
69. Borut Sajovic, roj. 18. 7. 1960, stanuje Brdo 7, 4244
Podnart
70. Janja Sluga, roj. 15. 5. 1974, stanuje Sevce 7, 3272
Rimske Toplice
71. Dušan Stojanovič, roj. 2. 12. 1969, stanuje Celjska
cesta 11, 2380 Slovenj Gradec
72. Nataša Sukič, roj. 1. 6. 1962, stanuje Hradeckega
cesta 46, 1000 Ljubljana
73. Mojca Šetinc Pašek, roj. 9. 3. 1972, stanuje Vrtna
ulica 5, Pijava Gorica, 1291 Škofljica
74. Katarina Štravs, roj. 23. 5. 1981, stanuje Korzika 1,
4282 Gozd Martuljek
75. Anton Šturbej, roj. 17. 2. 1960, stanuje Ceste 73,
3252 Rogatec
76. Lucija Tacer, roj. 11. 2. 1997, stanuje Poljanska
cesta 19, 1000 Ljubljana
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77. Jože Tanko, roj. 16. 4. 1956, stanuje Breg pri Ribnici
na Dol. 82, 1310 Ribnica
78. Matej Tašner Vatovec, roj. 6. 2. 1983, stanuje Kreljeva
ulica 4, 6000 Koper
79. mag. Matej Tonin, roj. 30. 7. 1983, stanuje Zgornji
Tuhinj 39B, 1219 Laze v Tuhinju
80. Teo (Teodor) Uranič, roj. 23. 1. 1971, stanuje Sveta
Planina 26, 1420 Trbovlje
81. Tamara Vonta, roj. 13. 12. 1970, stanuje Sremič 15,
8270 Krško
82. Rastislav Vrečko, roj. 17. 2. 1961, stanuje Strossmayerjeva ulica 33, 2000 Maribor
83. Jernej Vrtovec, roj. 24. 5. 1985, stanuje Čehovini 11A,
6222 Štanjel
84. Dejan Zavec, roj. 13. 3. 1976, stanuje Gabrnik 13B,
2256 Juršinci
85. Damijan Zrim, roj. 12. 5. 1993, stanuje Dolič 54,
9263 Kuzma
86. mag. Janez Žakelj, roj. 26. 11. 1964, stanuje Slovenska pot 3, 4226 Žiri
87. Lenart Žavbi, roj. 25. 9. 1999, stanuje Streliška ulica 37A, 1000 Ljubljana
88. Sara Žibrat, roj. 16. 5. 1992, stanuje Viktorja Kukovca
ulica 1, 9240 Ljutomer
89. Andreja Živic, roj. 27. 12. 1970, stanuje Skopo 40,
Skopo, 6221 Dutovlje
90. Felice Žiža, roj. 10. 9. 1963, stanuje Ulica Istrskega
odreda 8, 6310 Izola.
Št. 004-03/22-7/9
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EPA 1-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Miroslav Gregorič
predsedujoči

1595.

Sklep o prenehanju mandata poslanki
iz Republike Slovenije v Evropskem
parlamentu

Na podlagi 10. in 11. člena Zakona o poslancih (Uradni
list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 109/08, 39/11,
48/12 in 17/22), 2. člena Zakona o volitvah poslancev iz Republike Slovenije v Evropski parlament (Uradni list RS, št. 40/04
– uradno prečiščeno besedilo, 41/07 – ZVRK, 109/09, 9/14 in
59/17) ter 112. člena Poslovnika Državnega zbora (Uradni list
RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13,
38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor na
seji 13. maja 2022 sprejel naslednji

SKLEP
Ugotovi se, da funkcija poslanca Državnega zbora ni
združljiva s funkcijo poslanca v Evropskem parlamentu, zato
poslanki Tanji Fajon z dnem potrditve mandata poslanke Državnega zbora preneha mandat poslanke v Evropskem parlamentu.
Št. 004-03/22-7/10
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EPA 1-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Miroslav Gregorič
predsedujoči
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1596. Sklep o izvolitvi predsednice Državnega zbora
Na podlagi 84. člena Ustave Republike Slovenije (Uradni
list RS, št. 33/91-I, 42/97, 66/00, 24/03, 69/04, 68/06, 47/13,
75/16 in 92/21) ter 112. in 199. člena Poslovnika državnega
zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo,
105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je
Državni zbor na seji 13. maja 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi predsednice Državnega zbora
Za predsednico Državnega zbora se izvoli mag. Urška
Klakočar Zupančič.
Št. 020-02/22-12/2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EPA 6-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
Miroslav Gregorič
predsedujoči

1597.

Sklep o izvolitvi podpredsednice Državnega
zbora

Na podlagi 112. in 199. člena Poslovnika državnega zbora
(Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10,
80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in 111/21) je Državni zbor
na seji 13. maja 2022 sprejel

SKLEP
o izvolitvi podpredsednice Državnega zbora
Hot.

Za podpredsednico Državnega zbora se izvoli mag. Meira
Št. 020-02/22-13/2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EPA 7-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica

1598.

Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora (OdUNDTDZ-7)

Na podlagi prvega odstavka 33. in 108. člena Poslovnika
državnega zbora (Uradni list RS, št. 92/07 – uradno prečiščeno besedilo, 105/10, 80/13, 38/17, 46/20, 105/21 – odl. US in
111/21) je Državni zbor na seji 13. maja 2022 sprejel

ODLOK
o ustanovitvi in nalogah delovnih teles
Državnega zbora (OdUNDTDZ-7)
I.
S tem odlokom se za čas do imenovanja predsednikov in
podpredsednikov ter določitve števila članov delovnih teles na
podlagi odloka, ki bo uredil ustanovitev in naloge vseh delovnih
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teles Državnega zbora, ustanovijo naslednji odbori Državnega
zbora:
1. Odbor za zadeve Evropske unije,
2. Odbor za zunanjo politiko in
3. Skupni odbor.
II.
Odbori Državnega zbora imajo poleg pristojnosti, določenih s Poslovnikom državnega zbora in drugimi predpisi,
naslednje naloge:
1. Odbor za zadeve Evropske unije v skladu z Zakonom
o sodelovanju med državnim zborom in vlado v zadevah Evropske unije (Uradni list RS, št. 34/04, 43/10, 107/10 in 30/15) in
Poslovnikom državnega zbora:
– obravnava zadeve Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in varnostne politike, med drugim tudi glede
predloga sprememb pogodb, na katerih temelji Evropska unija,
ter glede pogodb o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji,
vključno s pogajalskimi izhodišči,
– obravnava sklepanje mednarodnih pogodb, ki so v
izključni pristojnosti Evropske unije oziroma Evropske skupnosti za atomsko energijo, ter sklepanje mednarodnih pogodb,
ki jih sklene Republika Slovenija skupaj z ostalimi državami
članicami Evropske unije ter Evropsko unijo oziroma Evropsko
skupnostjo za atomsko energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
– sodeluje pri tem, da Državni zbor v skladu z 12. členom
Pogodbe o Evropski uniji (UL C št. 202, 7. junij 2016, str. 13)
prispeva k dobremu delovanju Evropske unije, še posebej s
spoštovanjem načela subsidiarnosti v skladu s postopki iz Protokola o uporabi načel subsidiarnosti in sorazmernosti,
– obravnava zadeve, ki so na dnevnem redu institucij in
organov Evropske unije, razen zadev s področja zunanje in
varnostne politike, ter poročila o dejavnostih predstavnikov
Republike Slovenije v teh institucijah in organih,
– obravnava temeljne dokumente Evropske unije in Republike Slovenije, povezane z evropskim semestrom in oblikovanjem poglobljene in prave ekonomske in monetarne unije,
– sodeluje z institucijami in organi Evropske unije ter z
odbori nacionalnih parlamentov za zadeve Evropske unije,
– sodeluje z matičnim delovnim telesom v zvezi z zadevami Evropske unije z njegovega delovnega področja, ter
– skrbi za evidenco zadev Evropske unije.
Odbor tudi:
– obravnava predloge zakonov in drugih aktov, ki se nanašajo na teritorialno členitev Republike Slovenije, povezane
s programi strukturne in kohezijske politike,
– spremlja priprave in usklajevanje strateških dokumentov
Vlade z Evropsko unijo, na podlagi katerih Republika Slovenija
prejema kohezijska sredstva iz evropskega proračuna,
– spremlja izvajanje nalog upravljanja za potrebe evropskih strukturnih skladov in kohezijskega sklada, ki izhajajo iz
veljavnega pravnega reda Evropske unije s področja kohezijske politike, ter
– obravnava druge zadeve, povezane s področjem evropske kohezijske politike.
2. Odbor za zunanjo politiko obravnava predloge zakonov, drugih aktov in problematiko, ki se nanaša:
– na področje zunanjih zadev države,
– na gospodarsko diplomacijo,
– na konzularno zaščito,
– na mednarodno pravo ter mednarodne pogodbe,
– na mednarodno razvojno sodelovanje in humanitarno
pomoč ter
– na druga vprašanja, ki jih obravnava za ta področja
pristojno ministrstvo.
Odbor tudi:
– obravnava problematiko, ki zadeva bilateralno in multilateralno parlamentarno sodelovanje,
– lahko zavzema in posreduje stališča o zadevah, ki so na
dnevnem redu mednarodnih parlamentarnih teles, institucij in
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organizacij, ter opozarja predsednika Državnega zbora in predsednike delovnih teles na posamezna vprašanja v zvezi s tem,
– potrjuje pobude za sklenitev mednarodnih pogodb, ki so
v izključni pristojnosti Republike Slovenije, ter v primeru novih
elementov v pogajanjih tudi nova stališča za delo pogajalskih
delegacij,
– obravnava predloge za odprtje ali zaprtje diplomatskih
predstavništev Republike Slovenije v tujini ter za imenovanje
vodij diplomatskih predstavništev,
– pripravlja predloge kolegiju predsednika Državnega
zbora za sestavo delegacij, ki sodelujejo v mednarodnih parlamentarnih institucijah ter v mednarodnih organizacijah in
telesih, ter
– usmerja mednarodno dejavnosti Državnega zbora v
skladu s pravilnikom.
Odbor v skladu z Zakonom o sodelovanju med državnim
zborom in vlado v zadevah Evropske unije in Poslovnikom
državnega zbora:
– obravnava zadeve Evropske unije s področja zunanje
in varnostne politike ter s tem povezane zunanje dejavnosti
Evropske unije, vključno z vprašanji širitve Evropske unije s
svojega področja ter vlogo in dejavnost Slovenije v pogajalskem procesu z zunanjepolitičnega vidika,
– obravnava zadeve s področja zunanjih odnosov in širitve, ki so na dnevnem redu Sveta Evropske unije za splošne
zadeve, Sveta Evropske unije za zunanje zadeve (GAC in FAC)
in Evropskega sveta,
– obravnava predloge zakonov o ratifikaciji sprememb pogodb, na katerih temelji Evropske unije, vključno s pogodbami
o pristopu držav kandidatk k Evropski uniji, ter predloge zakonov o ratifikaciji mednarodnih pogodb, ki jih sklepa Republika
Slovenija skupaj z ostalimi državami članicami Evropske unije
ter Evropsko unijo oziroma Evropsko skupnostjo za atomsko
energijo,
– obravnava predloge deklaracij o usmeritvah za delovanje Republike Slovenije v institucijah Evropske unije,
– na svojem področju sodeluje z institucijami ter drugimi
organi Evropske unije in
– sodeluje z matičnim delovnim telesom v zvezi z zadevami Evropske unije s svojega delovnega področja.
3. Skupni odbor spremlja stanje na posameznih področjih, pripravlja odločitve o politiki na teh področjih, oblikuje stališča do posameznih vprašanj ter obravnava predloge zakonov
in drugih aktov, ki so predloženi Državnemu zboru, razen:
– zadev iz 1. in 2. točke tega razdelka ter
– zadev, ki so po Poslovniku državnega zbora v pristojnosti stalnih komisij Državnega zbora.
Odbor obravnava zadeve Evropske unije s svojega delovnega področja ter evropske pobude in predloge, ki ne izhajajo
iz dokumentov institucij Evropske unije in Republike Slovenije.
III.
Z uveljavitvijo tega odloka preneha veljati Odlok o ustanovitvi in nalogah delovnih teles Državnega zbora (Uradni list
RS, št. 58/18 in 90/21).

zbor.

IV.
Ta odlok začne veljati z dnem, ko ga sprejme Državni
Št. 020-04/22-9/2
Ljubljana, dne 13. maja 2022
EPA 3-IX
Državni zbor
Republike Slovenije
mag. Urška Klakočar Zupančič
predsednica
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PREDSEDNIK REPUBLIKE
1599.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
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UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu uveljavljanju v evropskih institucijah v Bruslju prejme
DR. LOJZE SOČAN
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-29/2022-1
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu ugledu v Republiki Avstriji prejme
KAREL SMOLLE
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-31/2022-1
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1600.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

1602.

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije
Za vključujoče vodenje Komisije za mednarodne odnose
Skupščine Republike Slovenije ter osebni prispevek in prizadevanja pri oblikovanju soglasja o nastajajoči slovenski zunanji
politiki prejme

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

UKAZ
o podelitvi odlikovanja Republike Slovenije

MAG. MATJAŽ ŠINKOVEC
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-30/2022-1
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

Za osebni prispevek k mednarodnemu priznanju Republike Slovenije in njenemu ugledu v Združenih državah Amerike
prejme
DR. KARL BONUTTI
RED ZA ZASLUGE.
Št. 094-01-18/2022-4
Ljubljana, dne 13. maja 2022
Borut Pahor
predsednik
Republike Slovenije

1601.

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

Na podlagi sedme alineje prvega odstavka 107. člena
Ustave Republike Slovenije ter 4. točke 7. člena in 10. člena
Zakona o odlikovanjih Republike Slovenije (Uradni list RS,
št. 69/04 – uradno prečiščeno besedilo) izdajam

Ukaz o podelitvi odlikovanja Republike
Slovenije

VLADA
1603.

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav,
ki povzročajo industrijske emisije

Na podlagi tretjega odstavka 110. člena in devetega odstavka 151. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS,
št. 44/22) Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo
industrijske emisije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(splošno)
(1) Ta uredba v skladu z Direktivo 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o industrijskih
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emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (UL L št. 334 z dne 17. 12. 2010, str. 17),
popravljeno s Popravkom (UL L št. 158 z dne 19. junija 2012,
str. 22), določa:
– vrsto dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske
emisije in za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti okoljevarstveno dovoljenje;
– podrobnejšo vsebino in sestavine vloge za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja;
– podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega dovoljenja;
– uporabo zaključkov o BAT;
– merila za določanje najboljših razpoložljivih tehnik;
– ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode;
– merila za določitev nevarnih snovi, ki lahko povzročajo
onesnaženje tal in podzemne vode;
– podrobnejšo vsebino izhodiščnega poročila;
– zavezance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega
monitoringa in njegov obseg.
(2) Ta uredba se ne uporablja za naprave, ki se uporabljajo samo za raziskave, razvoj in preizkušanje novih izdelkov
ter procesov.
2. člen
(izrazi)
Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, imajo naslednji pomen:
1. naprava, ki povzroča industrijske emisije (v nadaljnjem
besedilu: naprava), je ena ali več nepremičnih tehnoloških
enot, v katerih poteka ena ali več dejavnosti iz Priloge 1, ki je
sestavni del te uredbe, in dosegajo prag proizvodne zmogljivosti iz Priloge 1 te uredbe, če je ta določen, ter katera koli druga
z napravo neposredno tehnično povezana dejavnost na istem
območju, ki lahko povzroča emisije, onesnaževanje okolja,
tveganje za okolje ali okoljsko škodo;
2. druga z napravo neposredno tehnično povezana dejavnost je dejavnost, nujno potrebna za delovanje naprave, ali pa
je delovanje naprave pogoj ali vzrok obstoja te dejavnosti tudi,
če ta dejavnost ne poteka na istem območju, kjer je naprava.
Druge z napravo neposredno tehnično povezane dejavnosti
so zlasti:
– vhodne dejavnosti, potrebne za to, da se lahko začne
opravljati dejavnost v napravi, kot so na primer skladiščenje in
drugo ravnanje s snovmi ter priprava surovin, vhodnih materialov in obdelovancev;
– vmesne dejavnosti, povezane s skladiščenjem in pripravo polizdelkov med opravljanjem dejavnosti v napravi;
– zaključne dejavnosti, povezane s končno obdelavo, dodelavo ali nadaljnjo predelavo proizvodov naprave, pakiranjem
in skladiščenjem izdelkov ali odpadkov ali njihovo obdelavo
(vključno z obdelavo živinskih gnojil) ter čiščenjem emisij;
3. tehnične značilnosti naprave pomenijo način izvedbe
in obratovanja naprave, zaradi katerih lahko naprava dosega
zanjo specifično okoljsko učinkovitost, ki se izraža z ravnjo
emisij, ki jo naprava lahko dosega;
4. območje naprave so zemljiške parcele, na katerih se
nahaja naprava in se opravljajo druge z napravo neposredno
tehnično povezane dejavnosti;
5. okoljske značilnosti območja naprave zajemajo lokalne
značilnosti, kot so prevetrenost območja, prevladujoče smeri
vetra, pojavljanje temperaturnega obrata, vodovarstvena območja, stanje kakovosti voda in degradirana območja;
6. industrijski kompleks je celotno območje, na katerem
pravna oseba ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost, upravlja
napravo in eno ali več drugih naprav ali dejavnosti na istem
kraju, vključno z manipulativnimi in drugimi površinami;
7. perutnina pomeni perutnino, kot je opredeljena v Uredbi
(EU) 2016/429 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. marca 2016 o prenosljivih boleznih živali in o spremembi ter razveljavitvi določenih aktov na področju zdravja živali (»Pravila o
zdravju živali«) (UL L št. 84 z dne 31. 3. 2016, str. 1);
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8. istovrstna dejavnost je dejavnost z isto oznako dejavnosti iz Priloge 1 te uredbe, ki ne dosega proizvodnih zmogljivosti
iz te Priloge 1 te uredbe;
9. letna prisotnost zadevne nevarne snovi je največja letna količina zadevne nevarne snovi, uporabljena, proizvedena,
skladiščena ali izpuščena v okolje na območju naprave v enem
koledarskem letu;
10. izpuščanje zadevnih nevarnih snovi v okolje je emisija
zadevnih nevarnih snovi v tla ali podzemne vode, ki je lahko posledica izrednih dogodkov ali postopkov normalnega obratovanja kot so dostava, prečrpavanje, vzdrževanje talnih površin, in
vključuje tudi odvajanje, izpiranje, izcejanje, razlitje ali razsutje
zadevnih nevarnih snovi v ali na nezaščitena tla ali v vode ali
pronicanje skozi poškodovane talne površine v tla ali v vode;
11. pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je njegova
izdaja ali sprememba, razen če je izrecno določeno drugače;
12. obratovanje naprave v izrednih razmerah pomeni
obratovanje naprave ob zagonu, okvari ali trenutni zaustavitvi
naprave in puščanju snovi;
13. raven okoljske učinkovitosti je raven emisij, raven porabe surovin, vode in energije ter druge ravni (npr. učinkovitost
zmanjševanja emisij, količine nastalih odpadkov), povezane z
najboljšimi razpoložljivimi tehnikami;
14. talne površine so površine, po katerih lahko odtekajo
ali na katerih se dlje zadržujejo zadevne nevarne snovi in s
katerih je mogoče razlite zadevne nevarne snovi odstraniti,
površine pa očistiti, pregledati in po potrebi sanirati;
15. brezhibnost ukrepov za preprečevanje onesnaženja
tal in podzemne vode pomeni za talne površine neprepustnost
ter kemijsko in mehansko obstojnost na delovanje zadevnih
nevarnih snovi, za opremo pa ustrezno zanesljivost in razpoložljivost.
(2) Izrazi, uporabljeni v tej uredbi, ki niso opredeljeni v
prejšnjem odstavku, imajo pomen, kot ga določa zakon, ki ureja
varstvo okolja.
3. člen
(proizvodna zmogljivost)
(1) Proizvodna zmogljivost ene ali več dejavnosti, ki potekajo v napravi, se določi na podlagi podatkov, izračunov in
grafičnih prikazov o tehničnih značilnostih naprave in tehnoloških procesov, ki potekajo v njej, na podlagi:
– tehnične dokumentacije o napravi in proizvodni zmogljivosti ali njenih nepremičnih tehnoloških enot;
– podatkov o tehnoloških procesih, ki potekajo v napravi;
– podatkov o snoveh, ki vstopajo v napravo in izstopajo
iz nje;
– tehnične ocene ali izračunov proizvodne zmogljivosti
naprave ali njenih nepremičnih tehnoloških enot;
– primerjave z obstoječimi, po vrsti dejavnosti primerljivimi
napravami.
(2) Če se v napravi opravlja več dejavnosti, zajetih v istem
opisu dejavnosti, ki imajo v Prilogi 1 te uredbe določen prag
proizvodne zmogljivosti, se proizvodne zmogljivosti teh dejavnosti seštevajo. Pri ravnanju z odpadki velja tako seštevanje
za dejavnosti iz istega opisa dejavnosti v sklopu točk 5.1, 5.3
pod a in 5.3 pod b Priloge 1 te uredbe.
(3) Podrobni opisi naprave v referenčnih dokumentih BAT
se upoštevajo pri določanju proizvodne zmogljivosti in obsega
naprave.
4. člen
(združevanje istovrstnih dejavnosti in pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se
izvaja ena ali več dejavnosti iz Priloge 1 te uredbe, pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje.
(2) Če isti upravljavec na istem območju naprave upravlja
več istovrstnih dejavnosti iz Priloge 1 te uredbe, se njihova
proizvodna zmogljivost sešteva.
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(3) Če seštevek proizvodnih zmogljivosti iz prejšnjega
odstavka doseže prag, če je ta določen za posamezno dejavnost iz Priloge 1 te uredbe, se te istovrstne dejavnosti štejejo
za napravo.
II. OBVEZNOSTI UPRAVLJAVCA
5. člen
(uporaba najboljših razpoložljivih tehnik)
Upravljavec mora pri načrtovanju naprave ali njene spremembe izbrati najboljšo razpoložljivo tehniko iz zaključkov o
BAT ali tehniko za preprečevanje in zmanjševanje emisij, ki je
njej enakovredna.
6. člen
(obveznosti v zvezi z obratovalnim monitoringom)
(1) Upravljavec izvaja obratovalni monitoring emisij v skladu s 16., 17., 18. in 24. členom te uredbe.
(2) Upravljavec, ki mora izdelati izhodiščno poročilo iz
13. člena te uredbe, izvaja obratovalni monitoring stanja tal
in podzemne vode v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni
monitoring stanja tal, in s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode.
(3) Skladno s predpisi iz prvega in drugega odstavka
16. člena te uredbe upravljavec vsaj enkrat letno predloži
poročila o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak ali
poročila o opravljenih meritvah emisij snovi in toplote v vode
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo).
(4) Poročilo o obratovalnem monitoringu emisij za primere
iz šestega odstavka 17. člena te uredbe mora vsebovati primerjavo rezultatov obratovalnega monitoringa z ravnmi emisij,
določenimi v okoljevarstvenem dovoljenju.
(5) Poročilo o obratovalnem monitoringu iz drugega odstavka tega člena predloži upravljavec v skladu s predpisom,
ki ureja obratovalni monitoring stanja tal, in predpisom, ki ureja
obratovalni monitoring stanja podzemne vode.
7. člen
(tehnični ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal
in podzemne vode)
(1) Upravljavec, ki v napravi uporablja, proizvaja in skladišči ali izpušča zadevne nevarne snovi na območju naprave:
– zagotovi brezhibno in zanesljivo obratovanje naprave,
tako da pri njenem načrtovanju, gradnji, obratovanju in vzdrževanju naprave zagotovi preprečevanje onesnaževanja tal in
podzemne vode v skladu s 1. delom Priloge 2, ki je sestavni
del te uredbe;
– izvaja tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode iz prejšnje alineje;
– vodi vzdrževalni dnevnik o izvajanju tehničnih ukrepov
iz prejšnje alineje ter
– zagotovi izvedbo rednih pregledov tehničnih ukrepov
za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode vsakih
pet let.
(2) Tehnični ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal in
podzemne vode iz druge alineje prejšnjega odstavka so zlasti:
– vgradnja neprepustnih in kemijsko odpornih gradbenih
materialov v talne površine na območju naprave, s katerimi
zadevne nevarne snovi lahko pridejo v stik;
– preprečevanje uhajanja zadevnih nevarnih snovi s talnih
površin v tla in podzemne vode;
– gradnja talnih površin, tako da lahko zadržijo celoten
volumen zadevnih nevarnih snovi, če bi se razlile, oziroma
mora biti pri talnih površinah v zadrževalnih sistemih, ki so
skupni več nepremičnim skladiščnim posodam, izvedba glede
zadrževalnega volumna skladna z zahtevami iz predpisa, ki
ureja skladiščenje nevarnih tekočin;
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– uporaba neprepustnih in kemijsko odpornih materialov
za cevovode, jaške, kinete, kanale, bazene in rezervoarje, v
katerih so lahko zadevne nevarne snovi;
– izvedba cevovodov iz prejšnje alineje, ki potekajo pod
zemljo, tako da so brez razstavljivih povezav ter zavarovani
pred mehanskimi poškodbami in korozijo;
– izvedba cevovodov iz prejšnje alineje, tako da se ob
iztekanju zadevnih nevarnih snovi preprečita njihovo razlivanje
in pronicanje v tla in podzemno vodo, in
– vzdrževanje vgrajenih gradbenih materialov in proizvodov po navodilih proizvajalca ter pravilih stroke in dobre
inženirske prakse, ob upoštevanju in uporabi standardov za
posamezne gradbene proizvode.
(3) Pregled tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode se izvede po pravilih stroke, kot
je podrobneje navedeno v 1. delu Priloge 2 te uredbe.
(4) S pregledom tehničnih ukrepov iz prejšnjega odstavka
se zberejo zlasti informacije o:
– morebitnih razpokah ali poškodbah na objektih in talnih
površinah v bližini mest, na katerih bi bile mogoče emisije ali
razlitje zadevnih nevarnih snovi;
– znakih kemičnih poškodb na talnih površinah in površinah zadrževalnih sistemov;
– stanju odtočnih in odvodnih kanalov in jaškov;
– poteku drenažnih poti in napeljav;
– mestih na območju naprave, na katerih so se v preteklosti zgodili vnosi zadevnih nevarnih snovi v tla in podzemne
vode, ter
– posrednih in neposrednih emisijah snovi v tla in podzemne vode, ki se lahko pojavljajo na območju naprave.
(5) Pregled tehničnih ukrepov iz tretjega odstavka tega
člena izvede skrbnik varstva okolja iz zakona, ki ureja varstvo
okolja.
(6) Skrbnik varstva okolja iz prejšnjega odstavka o pregledu iz tretjega odstavka tega člena izdela poročilo, ki obsega
podatke in ugotovitve o izvajanju in stanju ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode ter njihovi
brezhibnosti. Poročilo je v skladu z drugim odstavkom 11. člena
te uredbe sestavni del ocene možnosti za onesnaženje tal in
podzemne vode.
(7) Podrobnejša vsebina poročila iz prejšnjega odstavka
je določena v 2. delu Priloge 2 te uredbe.
8. člen
(izdelava ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne
vode ter izhodiščnega poročila)
Če dejavnost iz Priloge 1 te uredbe vključuje uporabo,
proizvodnjo ali z njima povezano skladiščenje ali izpust zadevnih nevarnih snovi, upravljavec izdela:
– oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode
iz 9. člena te uredbe ali
– izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe, če so izpolnjeni pogoji iz 12. člena te uredbe.
9. člen
(ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode)
(1) Ocena možnosti za onesnaženje tal in podzemne
vode vsebuje:
1. seznam nevarnih snovi;
2. seznam zadevnih nevarnih snovi, izdelan na podlagi
drugega odstavka 10. člena te uredbe, pri uporabi, proizvajanju, skladiščenju ali izpuščanju posamezne zadevne nevarne
snovi, ki vključuje:
– podatke o največji letni prisotnosti posamezne zadevne
nevarne snovi;
– podatke o količinah posamezne zadevne nevarne snovi
na območju naprave ali njenih delov in
– ugotovitev, ali največja letna prisotnost posamezne
zadevne nevarne snovi presega pragove iz Priloge 3, ki je
sestavni del te uredbe;
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3. ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi iz prejšnje točke v
skladu z 11. členom te uredbe.
(2) Seznam nevarnih snovi in določitev seznama zadevnih nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka se izdelata z
upoštevanjem 10. člena in kriterijev iz Priloge 3 te uredbe ter
vključujeta tudi obrazložitev razlogov za vključitev nevarnih
snovi na seznam zadevnih nevarnih snovi oziroma za njihovo
izključitev s seznama.
10. člen
(seznam nevarnih in zadevnih nevarnih snovi)
(1) Seznam nevarnih snovi iz 1. točke prvega odstavka
prejšnjega člena se izdela na podlagi podatkov o surovinah,
pomožnih materialih, izdelkih in stranskih produktih z vsebnostjo nevarnih snovi, ki se uporabljajo, skladiščijo ali proizvajajo
v napravi ali jih ta izpušča na območju naprave zaradi izvajanja
dejavnosti iz Priloge 1 te uredbe.
(2) Seznam zadevnih nevarnih snovi iz 2. točke prvega
odstavka prejšnjega člena se izdela na podlagi seznama nevarnih snovi iz prejšnjega odstavka. Pri tem se upoštevajo njihove
lastnosti, kot so sestava, agregatno stanje (trdno, tekoče in plinasto), topnost, strupenost, nevarnost, mobilnost, obstojnost in
biorazgradljivost, ter njihova količina, ki se skladišči, uporablja
ali proizvaja v napravi ali izpušča na območju naprave.
11. člen
(ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne
vode z zadevnimi nevarnimi snovmi)
(1) Ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi iz 3. točke prvega
odstavka 9. člena te uredbe obsegajo:
1. navedbo območja naprave ali njenih delov, na katerem
se posamezna zadevna nevarna snov uporablja, proizvaja,
skladišči ali izpušča;
2. podatke o zmogljivosti skladišč za posamezne zadevne
nevarne snovi iz drugega odstavka 10. člena te uredbe;
3. opis načina skladiščenja in uporabe, vključno z navedbo vseh transportnih poti vsake od zadevnih nevarnih snovi na
območju naprave, in opis nastajanja ali izpuščanja teh snovi
na območju naprave;
4. navedbo območja naprave in njenih delov ter opis okoliščin ali dogodkov, ki lahko povzročijo nenadzorovan ali nadzorovan izpust zadevnih nevarnih snovi in so lahko posledica
nesreč, izrednih dogodkov, rutinskih postopkov ali normalnega
obratovanja;
5. opis načrtovanih ukrepov za preprečitev onesnaženja
tal ali podzemne vode ali opis izpolnjevanja zahtev in ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode
iz prvega in drugega odstavka 7. člena te uredbe, če gre za
obstoječo napravo;
6. sklepno ugotovitev in oceno možnosti onesnaženja
tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi glede na
ukrepe iz prejšnje točke in okoljske danosti območja naprave
ter opredelitev glede obveznosti predložitve izhodiščnega poročila.
(2) Ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi za obstoječe naprave
obsegajo, poleg zahtev iz prejšnjega odstavka, tudi poročilo iz
šestega odstavka 7. člena te uredbe, za nove naprave pa opredelitev načrtovanih ukrepov, sprejetih za preprečitev onesnaženja tal ali podzemne vode, izdelano s smiselno uporabo določb
iz 7. člena te uredbe, ter ugotovitev, ali in kje bi lahko prišlo do
njihovega namernega ali nenamernega izpusta ob upoštevanju
lastnosti tal in podzemne vode na območju naprave.
(3) Če iz ugotovitev ocene možnosti za onesnaženje tal
in podzemne vode izhaja, da zaradi lastnosti tal in podtalnice na lokaciji ali ukrepov za preprečitev onesnaženja tal ali
podzemne vode v zvezi s talnimi površinami in odvajanjem
industrijske odpadne vode, s katero se izpuščajo posamezne
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zadevne nevarne snovi, ni velike možnosti za onesnaženje tal
ali podzemne vode, tako da izhodiščno poročilo ni potrebno, so
sestavni del ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne
vode dokazila iz 12. člena te uredbe.
12. člen
(obveznost izdelave izhodiščnega poročila)
(1) Če količine posameznih zadevnih nevarnih snovi iz
drugega odstavka 10. člena te uredbe presegajo pragove letne
prisotnosti iz tabele 1 Priloge 3 te uredbe, upravljavec izdela
izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek izhodiščno poročilo ni
potrebno, če iz ocene možnosti onesnaženja tal in podtalnice
z zadevnimi nevarnimi snovmi izhaja, da zaradi lastnosti tal in
podtalnice na lokaciji ali ukrepov za preprečitev onesnaženja
tal ali podzemne vode v zvezi s talnimi površinami in odvajanjem industrijske odpadne vode, s katero se izpuščajo posamezne zadevne nevarne snovi, ni velike možnosti za onesnaženje
tal ali podzemne vode, ker:
1. je naprava na območju, ki ima slabo prepustne in
enotne geotehnične lastnosti na površini in v podtalju ter ne
gre za območje karbonatnih kamnin z razpoklinsko in kraško
poroznostjo s slabo določljivimi tokovi podzemne vode, ali pa
so ti na globini, ki je večja od 30 m;
2. so površine notranjosti objektov naprave in zunanja
okolica objektov naprave izvedene iz slabo prepustnih materialov za zadevne nevarne snovi, kot so asfalt ali beton, po
potrebi s polnili ali dodatki za zmanjšanje vodoprepustnosti ali
površinske poroznosti ali v kombinaciji z zaščitnimi premazi,
tako da je onemogočeno pronicanje zadevnih nevarnih snovi v
tla in podzemno vodo;
3. so jaški padavinske vode s streh objektov ter odpadne
padavinske vode in odpadne industrijske vode, ki se odvaja
v vode, na območjih naprave, kjer so lahko prisotne zadevne
nevarne snovi, izvedeni tesno, tako da se prepreči transport
razlitij zadevnih nevarnih snovi v zunanje okolje;
4. je kanalizacija, po kateri se izpuščajo posamezne zadevne nevarne snovi z industrijsko odpadno vodo, izvedena
vodotesno;
5. se odvajanje industrijske odpadne vode, s katero se
izpuščajo posamezne zadevne nevarne snovi, ne izvaja z
neposrednim ali posrednim odvajanjem v podzemne vode, in
6. je naprava na območju, ki ni vodovarstveno območje
po predpisih o vodah.
(3) Pogoj iz 1. točke prejšnjega odstavka se dokazuje s hidrogeološko raziskavo, ki jo izdela strokovnjak geološke stroke.
(4) Pogoja iz 2. in 3. točke drugega odstavka tega člena
se dokazujeta z mnenjem, ki ga izdela organizacija s pridobljeno akreditacijo po standardu, ki določa splošne zahteve za
usposobljenost preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev, ter
v obsegu, ki se nanaša na mehansko in fizikalno preskušanje
gradbenih proizvodov in materialov.
(5) Pogoj iz 4. točke drugega odstavka tega člena se dokazuje s poročilom o izvedenem pregledu kanalizacije z video
kamero, ki ga izvede izvajalec občinske gospodarske javne
službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne
vode ali drugo podjetje, ki izvaja to storitev. Ne glede na prejšnji
stavek se v primeru, ko se industrijska odpadna voda odvaja po
vodotesnem cevovodu iz polivinilklorida, ki ni starejši od 25 let,
predloži dokazilo o vgradnji takega cevovoda.
(6) Če gre v primerih iz četrtega in prejšnjega odstavka
za napravo, ki jo bo upravljavec šele gradil, se pogoji iz 2.,
3. in 4. točke prvega odstavka tega člena dokazujejo s projektno dokumentacijo za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja ali z rudarskim projektom za izvedbo del, če gre za graditev
objektov v rudniškem prostoru, ki so v neposredni povezavi z
izkoriščanjem mineralnih surovin.
(7) Za napravo, ki je obratovala na podlagi pravnomočnega okoljevarstvenega dovoljenja pred 7. januarjem 2013,
izhodiščno poročilo ni potrebno, če so bili zanjo sprejeti ukrepi,
zaradi katerih iz ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne
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vode izhaja, da je onesnaženje tal ali podtalnice praktično nemogoče. Pogoj iz prejšnjega stavka je izpolnjen, če so tehnični
ukrepi za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode
iz 7. člena te uredbe brezhibni in upravljavec predloži dokazila,
da so izpolnjeni pogoji iz 2. do 5. točke drugega odstavka tega
člena.
13. člen
(vsebina izhodiščnega poročila)
(1) Izhodiščno poročilo obsega:
1. oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz
9. člena te uredbe, v katero so vključene vsebine tehničnega
poročila iz 7. člena te uredbe;
2. opis zgodovine območja naprave v skladu s Prilogo 4,
ki je sestavni del te uredbe;
3. opis stanja okolja na območju naprave v skladu s Prilogo 4 te uredbe;
4. vrednotenje informacij iz 1. do 3. točke tega odstavka
v skladu s Prilogo 4 te uredbe;
5. posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode skladno s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja tal, in
predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne
vode;
6. opredelitev onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi s sklepnimi ugotovitvami.
(2) Izhodiščno poročilo iz prejšnjega odstavka se izdela
v skladu s postopkom iz zakona, ki ureja varstvo okolja, in
21. členom te uredbe, kot delno izhodiščno poročilo ter po
pridobitvi sklepa ministrstva o potrditvi delnega izhodiščnega
poročila kot izhodiščno poročilo.
(3) Delno izhodiščno poročilo obsega vsebine iz 1., 2., 3.,
in 4. točke prvega odstavka tega člena ter predlog vzorčnih in
merilnih mest za tla in podzemne vode, predlog parametrov,
s katerimi se bo kot ničelno stanje ugotavljala kakovost tal in
podzemne vode v povezavi z zadevnimi nevarnimi snovmi, ter
merilnih metod za oceno stanja njihovega onesnaženja.
(4) Ne glede na 5. točko prvega odstavka tega člena lahko
upravljavec uporabi kot posnetek ničelnega stanja rezultate
predhodnih meritev koncentracij snovi ter raziskav podzemne
vode, starejših od pet let, in raziskav tal, starejših od deset
let, če rezultati teh meritev omogočajo enako zanesljivost in
primerljivost kot rezultati obratovalnega monitoringa stanja tal
in podzemne vode, izdelani v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode.
(5) Podrobnejša vsebina izhodiščnega poročila je določena v Prilogi 4 te uredbe.
(6) Če se pri izvedbi meritev na predlaganih vzorčnih in
merilnih mestih iz sklepa iz drugega odstavka tega člena ugotovi, da ta niso primerna za vzorčenje tal in podzemne vode,
mora poročilo o izvedbi posnetka ničelnega stanja vključevati
izvedbo meritev na novih vzorčnih in merilnih mestih, ki jih na
podlagi na novo dobljenih dejstev pri izvedbi meritev na merilnih mestih določita izvajalec obratovalnega monitoringa stanja
tal in izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne
vode, ki imata pridobljeno pooblastilo iz predpisov iz petega
odstavka 16. člena te uredbe. Če v primeru iz prejšnjega
stavka izvedba meritev na novih merilnih mestih za vzorčenje
podzemne vode ni mogoča, pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode strokovno utemelji, da
dostopne podzemne vode na lokaciji naprave ni.
14. člen
(hramba)
(1) Upravljavec hrani oceno možnosti za onesnaženje
tal in podzemne vode iz 9. člena te uredbe ali izhodiščno poročilo iz prejšnjega člena ves čas obratovanja naprave. Če je
upravljavcu izdana odločba za izvedbo ukrepov ob prenehanju
obratovanja naprave skladno z zakonom, ki ureja varstvo okolja, hrani oceno možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode
ter izhodiščno poročilo do konca izvedbe teh ukrepov.
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(2) Upravljavec mora zagotavljati tudi hrambo dopolnjene ocene možnosti za onesnaženje tal in podzemne vode
ali dopolnjenega izhodiščnega poročila na način iz prejšnjega odstavka, če je moral izdelati dopolnjeno oceno možnosti
onesnaženja tal in podzemne vode ali dopolnjeno izhodiščno
poročilo iz 22. člena te uredbe.
III. POGOJI ZA IZDAJO OKOLJEVARSTVENEGA
DOVOLJENJA IN UPORABA ZAKLJUČKOV O BAT
15. člen
(pogoji za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegova
sprememba se izda, če naprava obratuje v skladu s splošnimi
zahtevami za obratovanje naprave iz zakona, ki ureja varstvo
okolja, s to uredbo, zaključki o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.
(2) Ministrstvo izvede preverjanje skladnosti naprave z
zaključki o BAT v skladu z navodili iz Priloge 7 te uredbe.
(3) Ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega
dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave
s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz
tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev
izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z zakonom, ki
ureja varstvo okolja.
16. člen
(uporaba drugih predpisov)
(1) Za vprašanja o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadne vode, ki niso urejena z zaključki o BAT, se uporablja
predpis, ki ureja emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih
voda v vode in javno kanalizacijo. Za vprašanja obratovalnega
monitoringa odpadnih voda, ki niso urejena z zaključki o BAT,
se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
(2) Za vprašanja o emisiji snovi v zrak, ki niso urejena z
zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja emisije snovi v
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za vprašanja obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak, ki niso urejena z
zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja prve meritve in
obratovalni monitoring emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter pogoje za njegovo izvajanje.
(3) Za vprašanja glede ravnanja z odpadki, ki niso urejena
z zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja odpadke.
(4) Za vprašanja glede mejnih vrednosti kazalcev hrupa
v okolju in druga vprašanja v povezavi z emisijo hrupa, ki niso
urejena z zaključki o BAT, se uporablja predpis, ki ureja mejne
vrednosti kazalcev hrupa v okolju. Za vprašanja obratovalnega
monitoringa za vire hrupa, ki niso urejena z zaključki o BAT,
se uporablja predpis, ki ureja prvo ocenjevanje in obratovalni
monitoring za vire hrupa ter pogoje za njegovo izvajanje.
(5) Za vprašanja obratovalnega monitoringa stanja tal ter
podzemnih in površinskih voda, ki niso urejena z zaključki o
BAT, se uporabljajo predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring
stanja tal, obratovalni monitoring stanja površinske vode in
obratovalni monitoring stanja podzemne vode.
(6) Pri pripravi projekta nameravanega posega v okolje
in poročila o vplivih na okolje iz zakona, ki ureja varstvo okolja
in izdajo okoljevarstvenega soglasja, se glede mejnih vrednosti in obratovalnega monitoringa upoštevajo določbe tega in
17. člena te uredbe.
17. člen
(določanje mejnih vrednosti onesnaževal
in obratovalni monitoring)
(1) Pri določanju mejnih vrednosti za onesnaževala iz Priloge 5, ki je sestavni del te uredbe, in za druga onesnaževala,
za katera je verjetno, da jih posamezna naprava izpušča, je
treba upoštevati njihovo vrsto in zmožnost prenašanja onesna-
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ženja iz enega dela okolja v drugega. Mejna vrednost emisij za
onesnaževala iz prejšnjega stavka se določi ob upoštevanju
najboljših razpoložljivih tehnik, brez predpisovanja uporabe
katere koli metode ali določenega tehnološkega postopka, in
velja na mestu izpusta emisije iz naprave. Pri določanju emisije iz naprave se morebitno razredčenje pred mestom izpusta
emisije iz naprave ne upošteva. V primeru odvajanja odpadnih
industrijskih voda iz naprave se lahko pri določanju mejne vrednosti emisij za napravo pri posrednih izpustih onesnaževal v
vodo upošteva učinek čistilne naprave, če je s tem zagotovljeno enako varstvo okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu
onesnaženju okolja.
(2) Mejne vrednosti emisij se določijo specifično za vsako
napravo posebej, pri čemer ne smejo presegati vrednosti emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz zaključkov o BAT, in so izražene za enaka ali krajša časovna obdobja in
pod enakimi referenčnimi pogoji kot vrednosti emisij, povezane
z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami iz zaključkov o BAT.
(3) Pri določitvi mejnih vrednosti iz prvega in prejšnjega odstavka se upoštevajo tudi tehnične značilnosti naprave,
okoljske značilnosti območja naprave in možnost prehajanja
emisij iz enega dela okolja v drugega.
(4) Ne glede na drugi odstavek tega člena se lahko
mejne vrednosti emisij določijo tudi drugače v smislu njihove
vrednosti, časovnih obdobij oziroma pogostosti vzorčenja in referenčnih pogojev, kot so računska vsebnost kisika, vrsta enote
parametra v odpadnih plinih ali odpadni industrijski vodi, temperatura in tlak odpadnih plinov ter pretok odpadne industrijske
vode, povezan z najboljšo razpoložljivo tehniko, pri čemer
emisije pri običajnih pogojih obratovanja ne smejo presegati
ravni emisij, povezanih z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami.
(5) Če je mejna vrednost emisij iz predpisov iz prejšnjega
člena strožja od ravni emisij iz zaključkov o BAT, se glede mejnih vrednosti in referenčnih pogojev uporabljajo določbe teh
predpisov, glede pogostosti vzorčenja pa zahteve iz zaključkov
o BAT, razen če so zahteve glede pogostosti vzorčenja iz predpisov iz prejšnjega člena strožje.
(6) Če so mejne vrednosti emisij v okoljevarstvenem
dovoljenju določene v skladu s četrtim in prejšnjim odstavkom,
ministrstvo na podlagi poročil iz četrtega odstavka 6. člena te
uredbe pregleda rezultate obratovalnih monitoringov vsaj vsako
leto, da preveri, ali emisije pri običajnih pogojih obratovanja
naprave ne presegajo ravni emisij, povezanih z najboljšimi
razpoložljivimi tehnikami, kot so določene v zaključkih o BAT.
(7) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov se lahko mejne vrednosti emisij dopolnijo ali nadomestijo z enakovrednimi
parametri in tehničnimi ukrepi, ki zagotavljajo enako raven varstva okolja, kot bi bila dosežena z določitvijo mejnih vrednosti
emisij v skladu z zaključki o BAT in brez predpisovanja uporabe
katere koli metode ali določenega tehnološkega postopka.
(8) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov 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, povezanih 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 preprečevanju in
nadzorovanju onesnaževanja okolja, ki je posledica industrijskih dejavnosti.
(9) V primeru iz prejšnjega odstavka se lahko manj stroge
mejne vrednosti 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 nesorazmerno 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.
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(10) Manj strogih mejnih vrednosti emisij iz osmega odstavka tega člena ni mogoče določiti, če bi bilo s tem ogroženo
doseganje standardov kakovosti okolja ali če je naprava na
območju, ki ga Vlada Republike Slovenije s predpisom, izdanim
na podlagi zakona, ki ureja varstvo okolja, določi kot degradirano okolje.
18. člen
(trajne in dnevne meritve emisij iz zaključkov o BAT)
V primerih, ko so z zaključki o BAT za obratovalni monitoring enega ali več parametrov v industrijski odpadni vodi
zahtevane trajne ali dnevne meritve emisij, jih lahko izvaja
upravljavec na način in pod pogoji iz predpisa, ki ureja prve
meritve in obratovalni monitoring odpadnih voda.
19. člen
(vrednotenje izmerjenih vrednosti in določanje drugih pogojev
v okoljevarstvenem dovoljenju)
(1) Izmerjene emisije v odpadnih plinih in vodah, za katere
so mejne vrednosti določene v skladu z zaključki o BAT, se
vrednotijo v skladu s predpisi iz 16. člena te uredbe, pri čemer
se v primerih, ko je mejna vrednost emisije posameznega
parametra določena kot dnevno, tedensko, mesečno ali letno
povprečje, ta povprečja upoštevajo kot tiste vrednosti, za katere se izvede vrednotenje.
(2) Ne glede na prejšnji odstavek se ocenjene ravni hrupa
in izmerjene emisije v odpadnih plinih in vodah, ki niso določene z zaključki o BAT, vrednotijo v skladu s predpisi iz 16. člena
uredbe.
(3) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju poleg zahtev iz prejšnjega odstavka in prejšnjih členov določi tudi druge
pogoje in ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz
zaključkov o BAT in predpisov iz 16. člena te uredbe.
20. člen
(tehnika, ki ni opisana v zaključkih o BAT)
(1) Če tehnika ni opisana v zaključkih o BAT, ministrstvo v
postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja z uporabo meril
iz Priloge 6, ki je sestavni del te uredbe, ugotovi, ali je tehnika,
ki jo je predlagal upravljavec, najboljša razpoložljiva tehnika.
(2) Za tehniko iz prejšnjega odstavka določi ministrstvo
v okoljevarstvenem dovoljenju tudi mejne vrednosti emisij ali
enakovredne parametre in tehnične ukrepe skladno s 17. členom te uredbe, tako da je zagotovljena raven varstva okolja,
ki je enaka najboljši razpoložljivi tehniki, opisani v zaključkih
o BAT.
(3) Če dejavnost naprave ali vrsta tehnološkega postopka, ki se izvaja v napravi, nista zajeta v zaključkih o BAT ali
če navedeni zaključki ne obravnavajo vseh možnih vplivov
dejavnosti na okolje, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju
določi pogoje na podlagi najboljših razpoložljivih tehnik, določenih na podlagi meril iz Priloge 6 te uredbe.
IV. VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA
DOVOLJENJA

buje:

21. člen
(podrobnejša vsebina vloge)
(1) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vse-

1. opis naprave in dejavnosti, ki obsega zlasti:
– naslov in ime podjetja upravljavca naprave;
– naslov naprave;
– podatke o dejavnostih, ki potekajo v napravi;
– podatke o proizvodni zmogljivosti dejavnosti, ki potekajo
v napravi;
– navedbo zemljiških parcel in katastrske občine, na katerih obratuje upravljavec, ter navedbo zemljiških parcel in katastrske občine območja naprave, če je to manjše od območja
industrijskega kompleksa, za katerega upravljavec pridobiva
okoljevarstveno dovoljenje;
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– podatke o nepremičnih tehnoloških enotah naprave in
drugih z napravo neposredno tehnično povezanih dejavnostih;
– dokazilo o posesti naprave, če upravljavec ni njen
lastnik, za napravo z dejavnostjo iz poglavja 5 iz Priloge 1 te
uredbe pa dokazilo o lastništvu nepremičnin in premičnin;
– grafični prikaz naprave, tehnoloških enot in infrastrukture na območju naprave;
2. opis značilnosti območja naprave;
3. podatke o vrsti, količini in lastnostih surovin in pomožnih materialov, drugih snovi, vode in energije, uporabljenih,
proizvedenih ali skladiščenih v napravi;
4. podatke o vrsti in količini predvidenih emisij snovi iz naprave v dele okolja ter opredelitev virov emisij znotraj naprave
in pomembnih vplivov teh emisij na okolje, zlasti:
– podatke o vrsti in količini predvidenih emisij v odpadnih
plinih in v primeru njihovega čiščenja podatke o učinkovitosti
čiščenja;
– podatke o vrsti in količini predvidenih emisij snovi iz
naprave v površinske ali podzemne vode ali javno kanalizacijo;
– podatke o virih hrupa iz naprave;
5. predlog tehnoloških postopkov in drugih tehnologij ter
ukrepov za preprečevanje onesnaževanja ali, če to ni mogoče,
zmanjševanje emisij iz naprave;
6. oceno vrste, količine in virov emisij pri obratovanju
naprave v izrednih razmerah;
7. predlog ukrepov za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami v obratovanju naprave in za zmanjševanje
njihovih posledic;
8. predlog ukrepov za preprečevanje nesreč in zmanjševanje njihovih posledic;
9. podatke o usklajenosti naprave z najboljšimi razpoložljivimi tehnikami, predpisanimi v zaključkih o BAT, izdelane z
uporabo navodil iz Priloge 7 te uredbe, ali podatke o tem, da
so predlagani tehnološki postopki in druge tehnologije enakovredni najboljšim razpoložljivim tehnikam, izdelane z upoštevanjem meril iz Priloge 6 te uredbe;
10. glavne preučene alternative predlaganim tehnološkim
postopkom, tehnologijam in ukrepom, ki jih je preučil vlagatelj;
11. predvidene vrste odpadkov, ki nastajajo pri obratovanju naprave, in podatke glede upoštevanje pravil hierarhije
ravnanja z odpadki v skladu z določbami zakona, ki ureja
varstvo okolja;
12. predlog ukrepov za preprečevanje nastajanja odpadkov in pripravo za ponovno uporabo, recikliranje ali predelavo
odpadkov, nastalih v napravi;
13. predlog programa obratovalnega monitoringa emisij
snovi v zrak in predlog programa obratovalnega monitoringa
odpadnih voda, izdelana v skladu s predpisi iz prvega in drugega odstavka 16. člena te uredbe;
14. strokovna ocena iz devetega odstavka 17. člena te
uredbe, če upravljavec predlaga manj stroge mejne vrednosti
emisij, kot se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o
BAT;
15. vsebine, ki niso zajete v prejšnjih točkah tega odstavka, v skladu s predpisi iz 16. člena te uredbe;
16. poljuden povzetek vloge.
(2) Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij
snovi v zrak in predlog programa obratovalnega monitoringa
odpadnih voda iz 13. točke prejšnjega odstavka morata vsebovati tudi podatke o vrednostih emisij, ki jih naprava lahko
dosega pri obratovanju v normalnih razmerah, primerjavo za
posamezna onesnaževala med ravnmi emisij iz zaključkov o
BAT in mejnimi vrednostmi emisij iz predpisov iz 16. člena te
uredbe ter predlog mejnih vrednosti emisij in referenčnih pogojev, določenih v skladu s 17. členom te uredbe. V predlogu
programov obratovalnega monitoringa iz 13. točke prejšnjega
odstavka je treba utemeljiti predlagane mejne vrednosti na podlagi tehničnih značilnosti naprave, še zlasti v primeru predloga
mejnih vrednosti, višjih od najnižje ravni emisij iz zaključkov
o BAT, ter na podlagi okoljskih značilnosti območja naprave
in vrste ter možnosti prehajanja emisij iz enega dela okolja v
drugega. V primeru iz prejšnjega stavka okoljske značilnosti
območja naprave ne smejo zvišati mejne vrednosti onesnaževal glede na raven okoljske učinkovitosti, ki jo lahko naprava

Št.

68 / 13. 5. 2022 /

Stran

5181

dosega glede na svoje tehnične značilnosti. Določba iz prejšnjega stavka se ne uporablja za primere iz osmega odstavka
17. člena te uredbe.
(3) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebuje tudi oceno možnosti onesnaženja tal in podzemne vode
iz 9. člena te uredbe ali delno izhodiščno poročilo iz 13. člena
te uredbe glede na 8. člen te uredbe. Ministrstvo lahko pozove
upravljavca k dopolnitvi vloge za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja z delnim izhodiščnim poročilom iz prejšnjega stavka,
če po pregledu ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne
vode ugotovi, da je izpolnjen pogoj za izdelavo izhodiščnega
poročila iz 12. člena te uredbe.
(4) Če mora upravljavec k vlogi predložiti delno izhodiščno
poročilo, predloži tudi osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa stanja tal in osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa podzemne vode, ki ju izdelata izvajalec
obratovalnega monitoringa stanja tal in izvajalec obratovalnega
monitoringa stanja podzemne vode, ki imata pridobljeno pooblastilo iz predpisov iz petega odstavka 16. člena te uredbe.
(5) Osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa tal in osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa
podzemne vode iz prejšnjega odstavka morata vsebovati vse
vsebine, predpisane za predlog programa obratovalnega monitoringa stanja tal in predlog programa obratovalnega monitoringa podzemne vode v predpisih iz petega odstavka 16. člena
te uredbe, razen tistih podatkov in vsebin, ki izhajajo iz izvedbe
meritev. Pri izdelavi osnutkov se uporabijo opisi tal in podzemne vode na podlagi dostopnih podatkov.
(6) Ministrstvo potrdi delno izhodiščno poročilo iz tretjega
odstavka tega člena najkasneje šest tednov po vložitvi vloge iz
prvega odstavka tega člena s sklepom. 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 prvega odstavka tega člena upravljavca pozove, naj predlog dopolni. Po prejemu delnega izhodiščnega poročila, dopolnjenega z dopolnitvami iz prejšnjega
stavka, ministrstvo s sklepom potrdi delno izhodiščno poročilo.
(7) Vlagatelj po prejemu sklepa iz prejšnjega odstavka
vlogo iz prvega odstavka tega člena dopolni s predložitvijo
izhodiščnega poročila iz prvega odstavka 13. člena te uredbe,
ki vsebuje tudi podatke o kakovosti tal in podzemne vode na
območju naprave, ki odražajo stanje tal in podzemne vode v
času priprave poročila, ob upoštevanju možnosti onesnaženja
tal in podtalnice z zadevnimi nevarnimi snovmi, ki se uporabljajo, skladiščijo ali nastajajo v napravi ali jih ta izpušča, skupaj s
sklepnimi ugotovitvami.
(8) Če mora upravljavec k vlogi predložiti izhodiščno poročilo, predloži tudi predlog programa obratovalnega monitoringa
stanja tal in predlog programa obratovalnega monitoringa podzemne vode, izdelana v skladu s predpisi iz petega odstavka
16. člena te uredbe.
(9) Določbe tega člena se uporabljajo tudi, če dva ali več
upravljavcev pridobiva eno okoljevarstveno dovoljenje za eno
ali več naprav ali njenih delov, ki so na istem kraju.
(10) Vloga iz prvega odstavka tega člena mora vključevati še druge vsebine v skladu s predpisi iz prvega odstavka
127. člena zakona, ki ureja varstvo okolja, ki niso zajete v
prvem odstavku tega člena, če se v teh predpisih zahtevajo za
posamezno dejavnost ali vir emisij ali vrsto emisij.
22. člen
(vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja
vsebuje vsebine iz prejšnjega člena, ki se nanašajo na zadevno
spremembo obratovanja naprave.
(2) Če je predmet zadevne spremembe obratovanja naprave tudi sprememba zadevnih nevarnih snovi, je sestavni del
vloge iz prejšnjega odstavka tudi dopolnjena ocena možnosti
onesnaženja tal in podzemne vode.
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(3) Ne glede na prejšnji odstavek je sestavni del vloge
izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe, če se pri izdelavi dopolnjene ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne
vode iz prejšnjega odstavka izkaže, da je treba izdelati tudi
izhodiščno poročilo.
(4) Ne glede na drugi in prejšnji odstavek tega člena je
sestavni del vloge dopolnjeno izhodiščno poročilo iz 13. člena
te uredbe, če je predmet zadevne spremembe obratovanja
naprave tako povečanje območja naprave, zaradi katerega
merilna in vzorčna mesta za spremljanje stanja tal in podzemne
vode niso več zadostna.
(5) V primeru iz tretjega odstavka tega člena upravljavec
predloži delno izhodiščno poročilo iz 13. člena te uredbe, v
primeru iz prejšnjega odstavka pa za razširjeno območje naprave predloži izhodiščno poročilo, dopolnjeno z vsebinami iz
1. do 4. točke prvega odstavka in tretjega odstavka 13. člena.
V primerih iz prejšnjega stavka sta sestavni del vloge tudi
osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa stanja
tal in osnutek predloga programa obratovalnega monitoringa
podzemne vode iz petega odstavka prejšnjega člena. Če v
primeru iz prejšnjega odstavka izvajalec obratovalnega monitoringa stanja tal in izvajalec obratovalnega monitoringa stanja
podzemne vode, ki imata pridobljeno pooblastilo iz predpisov iz
petega odstavka 16. člena te uredbe, izdelata osnutek predloga
programa obratovalnega monitoringa stanja tal ter osnutek
predloga programa obratovalnega monitoringa podzemne vode
kot dopolnjeni predlog programa obratovalnega monitoringa
stanja tal in dopolnjeni predlog programa obratovalnega monitoringa podzemne vode iz osmega odstavka prejšnjega člena,
morata zagotoviti sledljivost dopolnjenih vsebin na spremenjenih ali dopolnjenih delih teh dokumentov.
(6) Ministrstvo v skladu s petim odstavkom prejšnjega
člena s sklepom potrdi delno izhodiščno poročilo iz tretjega
odstavka tega člena ali z vsebinami iz 1. do 4. točke prvega
odstavka in tretjega odstavka 13. člena dopolnjeno izhodiščno
poročilo iz prejšnjega odstavka, upravljavec pa na podlagi
sklepa predloži izhodiščno poročilo ali dopolnjeno izhodiščno
poročilo iz 13. člena te uredbe.
(7) Če gre za spremembo mesta ali globine vzorčnih mest
za izvajanje obratovalnega monitoringa stanja tal oziroma za
spremembo mesta ali dodatna merilna mesta za izvajanje
obratovalnega monitoringa stanja podzemne vode, vloga iz prvega odstavka tega člena vsebuje tudi strokovne utemeljitve in
obrazložitve, ki jih izdela pooblaščeni izvajalec obratovalnega
monitoringa stanja tal oziroma podzemne vode.
23. člen
(podatki v vlogi, ki so poslovna skrivnost)
Če so v vlogi podatki, ki štejejo za poslovno skrivnost,
mora upravljavec:
1. priložiti dokument, s katerim pooblaščeni organ upravljavca v skladu z zakonom, ki ureja poslovno skrivnost, določi,
kateri podatki štejejo za poslovno skrivnost;
2. ustrezno označiti podatke v vlogi, ki štejejo za poslovno
skrivnost, in
3. priložiti nadomestne vsebine za podatke v vlogi, ki štejejo za poslovno skrivnost, in so dostopne javnosti.
V. VSEBINA OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA
24. člen
(podrobnejša vsebina okoljevarstvenega dovoljenja)
(1) Okoljevarstveno dovoljenje za napravo z eno ali več
dejavnostmi iz Priloge 1 te uredbe vsebuje:
1. ime podjetja upravljavca in naslov sedeža;
2. naslov naprave ali podatke o zemljiških parcelah, če
naprava nima naslova, ali poligon območja odlagalnega polja,
opredeljenega s koordinatami v državnem koordinatnem sistemu za raven merila 1 : 5000, in identifikacijske znake, s katerimi so zemljiške parcele, na katerih je odlagališče odpadkov,
vpisane v zemljiško knjigo, če gre za odlagališče odpadkov iz
Priloge 1 te uredbe;
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3. opis naprave z navedbo vrst dejavnosti glede na Prilogo 1 te uredbe;
4. podatek glede zmogljivosti naprave, določen v skladu
s 3. členom te uredbe;
5. mejne vrednosti emisij za onesnaževala iz Priloge 5 te
uredbe in za druga onesnaževala, za katera je verjetno, da jih
posamezna naprava izpušča, določene v skladu s 17. členom
te uredbe;
6. mejne vrednosti kazalcev hrupa in ukrepe za zmanjševanje hrupa v skladu s 16. členom te uredbe;
7. mesta vzorčenja emisij, metodologijo in pogostost
vzorčenja, merjenja in analiziranja, vključno s standardom za
določitev emisije onesnaževal, če je za posamezni parameter
monitoringa, določenega v skladu s 17. členom te uredbe,
predpisan v zaključkih o BAT;
8. zahteve za obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode: metodologija in mesta vzorčenja, merjenja in analiziranja ter pogostost v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni
monitoring stanja tal in podzemne vode;
9. pogoje in način vrednotenja ocenjevanja rezultatov monitoringa z mejnimi vrednostmi emisij v skladu z 19. členom te
uredbe ter ugotavljanja čezmerne obremenitve glede na mejne
vrednosti emisij iz 17. člena te uredbe;
10. obveznost letnega poročanja in predložitve poročil
o rezultatih obratovalnega monitoringa iz 6. člena te uredbe;
11. obveznost, da so rezultati obratovalnega monitoringa
emisij, določeni na podlagi drugega odstavka 17. člena te uredbe, na voljo za enaka ali krajša časovna obdobja in določitev
referenčnih pogojev kot za ravni emisij, povezanih z najboljšimi
razpoložljivimi tehnikami;
12. zahteve v zvezi s poročanjem v Evropski register izpustov in prenosov onesnaževal v skladu z Uredbo Evropskega
parlamenta in Sveta (ES) št. 166/2006 z dne 18. januarja 2006
o Evropskem registru izpustov in prenosov onesnaževal ter
spremembi direktiv Sveta 91/689/EGS in 96/61/ES (UL L št. 33
z dne 4. 2. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeno z Uredbo (ES)
št. 2019/1243 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 20. junija
2019 o prilagoditvi 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);
13. parametre in tehnične ukrepe, če gre za primer enakovredne nadomestitve ali dopolnitve mejnih vrednosti emisij
iz sedmega odstavka 17. člena te uredbe;
14. določitev pogojev na podlagi najboljših razpoložljivih
tehnik, določenih na podlagi meril iz Priloge 6 te uredbe, če
dejavnost naprave ali vrsta tehnološkega postopka, ki se izvaja
v napravi, ni zajeta v zaključkih o BAT ali če navedeni zaključki
ne obravnavajo vseh možnih vplivov dejavnosti na okolje;
15. ukrepe za preprečevanje in zmanjševanje emisij iz
naprave;
16. ukrepe za spremljanje odpadkov, nastalih pri opravljanju dejavnosti v napravi, in ravnanje z njimi;
17. bistvene tehnične ukrepe in zahteve za redno vzdrževanje in nadzor nad ukrepi za preprečevanje emisij v tla in
podtalnico in zagotavljanje varstva tal in podzemne vode iz
ugotovitev in opisov iz 11. člena te uredbe;
18. ukrepe za preprečevanje in nadzor nad izrednimi razmerami pri obratovanju naprave ter za zmanjševanje njihovih
posledic ter omejitve glede časovnega trajanja, če so za posamezno napravo predpisane v predpisih iz 18., 21. in 24. člena
Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22; v nadaljnjem
besedilu: ZVO-2);
19. obveznost upravljavca, da nemudoma izvede ukrepe, s katerimi zagotovi skladnost delovanja naprave z okoljevarstvenim dovoljenjem, če je kršeno, in pristojno inšpekcijo
obvesti o tej kršitvi;
20. obveznost ustavitve naprave ali njenega dela, če
ukrepov iz prejšnje alineje ni mogoče izvesti ali če zaradi kršitve pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja grozi neposredna
nevarnost za zdravje ljudi ali povzročitev znatnega škodljivega
vpliva na okolje;
21. določitev drugih ukrepov za čim višjo stopnjo varstva
okolja kot celote skladno s tretjim odstavkom 19. člena te
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uredbe, vključno z zahtevami v zvezi s kakovostjo okolja, če
se to za posamezno napravo zahteva v skladu s predpisi iz
16. člena te uredbe.
(2) Če se okoljevarstveno dovoljenje izdaja tudi za drugo
napravo iz 126. člena ZVO-2, se vsebina okoljevarstvenega
dovoljenja za drugo napravo določi v skladu s 129. členom
ZVO-2.
(3) Če dva ali več upravljavcev pridobiva eno okoljevarstveno dovoljenje za eno ali več naprav ali njenih delov, ki so
na istem kraju, okoljevarstveno dovoljenje vsebuje pogoje, ki
jih mora izpolnjevati vsaka naprava ali njen del, in obveznosti
vsakega upravljavca.
(4) Okoljevarstveno dovoljenje iz prvega odstavka tega
člena mora v obrazložitvi poleg drugih vsebin, predpisanih z
zakonom, ki ureja upravni postopek, vsebovati tudi:
1. navedbo zemljiških parcel in katastrske občine, na
katerih obratuje upravljavec, in navedbo zemljiških parcel in katastrske občine območja naprave, če je to manjše od območja
industrijskega kompleksa, za katerega upravljavec pridobiva
okoljevarstveno dovoljenje;
2. podatke o lastništvu nepremičnin in premičnin, če gre
za upravljavca, ki izvaja dejavnost ravnanja z odpadki iz 5. poglavja Priloge 1 te uredbe;
3. seznam nepremičnih tehnoloških enot naprave, ki povzročajo emisije;
4. navedbo zaključkov o BAT, ki se uporabljajo za dejavnosti, ki potekajo v napravi;
5. pojasnila, kako so bili določeni pogoji in mejne vrednosti emisij glede na najboljše razpoložljive tehnologije in ravni
emisij, povezane z najboljšimi razpoložljivimi tehnologijami;
6. če so v okoljevarstvenem dovoljenju določeni parametri
in tehnični ukrepi, s katerimi se enakovredno nadomestijo ali
dopolnijo mejne vrednosti emisij, pojasnilo, 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 v skladu z zaključki o BAT;
7. če so v okoljevarstvenem dovoljenju določene manj
stroge mejne vrednosti emisij, kot se določijo na podlagi ravni
emisij iz zaključkov o BAT, se v obrazložitvi navedejo razlogi in
utemeljitve pogojev ter rezultati ocene stroškov v primerjavi s
koristmi za okolje.
(5) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju potrdi prejem ocene možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz
9. člena te uredbe ali izhodiščnega poročila iz 13. člena te
uredbe.
(6) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju, ki se spreminja zaradi prilagoditve obratovanja naprave zaključkom o
BAT, določi rok za uskladitev obratovanja naprave, ki ne sme
biti daljši od štirih let od objave zaključkov o BAT.
(7) Glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega
dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, se uporabljajo določbe
predpisov iz 16. člena te uredbe, ki urejajo okoljevarstvene
zahteve za obratovanje naprave.
(8) Ne glede na določbe predpisov, ki urejajo zaščito
živali, se za naprave iz 6.6 točke Priloge 1 te uredbe v okoljevarstvenem dovoljenju določijo zahteve iz tega člena.
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ljenje, s katerim je ministrstvo potrdilo usklajenost naprave z
zaključki o BAT na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav,
ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega
(Uradni list RS, št. 57/15), mora upravljavec do 30. junija 2026
vložiti vlogo zaradi ponovnega preverjanja in uskladitve z mejnimi vrednostmi iz zaključkov o BAT, določenimi na podlagi
17. člena te uredbe. Vloga iz prejšnjega stavka mora vsebovati
predlog programa obratovalnega monitoringa emisij snovi v
zrak in predlog programa obratovalnega monitoringa odpadnih
voda iz 13. točke prvega odstavka 21. člena te uredbe, izdelan
na način iz drugega odstavka 21. člena te uredbe.
(2) Upravljavec naprave iz prejšnjega odstavka, ki ne
vloži vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi
ponovnega preverjanja in uskladitve z mejnimi vrednostmi iz
zaključkov o BAT, določenimi na podlagi 17. člena te uredbe,
do roka iz prejšnjega odstavka, se kaznuje:
1. pravna oseba z globo od 25.000 do 50.000 eurov;
2. samostojni podjetnik posameznik ali posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, z globo od 15.000 do 35.000 eurov.
27. člen
(vsebina okoljevarstvenega dovoljenja glede
na oceno možnosti in izhodiščno poročilo)
V okoljevarstvenem dovoljenju se za obstoječe naprave
zahteve iz 8. in 17. točke prvega odstavka 24. člena te uredbe
določijo, ko nastopi obveznost predložitve ocene možnosti
iz 9. člena te uredbe ali izhodiščnega poročila iz 13. člena te
uredbe skladno z ZVO-2.
28. člen
(uporaba predpisov do izdaje zaključkov o BAT)
Pogoji iz 15. in tretjega odstavka 19. člena te uredbe
se v okoljevarstvenem dovoljenju do izdaje zaključkov o BAT
določajo na podlagi predpisov, ki urejajo emisije snovi v vode
in zrak, predpisa, ki ureja vire hrupa, ter predpisov, ki urejajo
ravnanje z odpadki in na podlagi BAT iz referenčnega dokumenta o BAT.
29. člen
(končanje postopkov)
(1) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega (Uradni list RS, št. 57/15) pred uveljavitvijo ZVO-2, se
končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list
RS, št. 57/15).
(2) Postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti dejavnosti
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega
obsega (Uradni list RS, št. 57/15) po uveljavitvi ZVO-2, se
končajo v skladu s to uredbo.

VI. NADZOR

30. člen
(prenehanje veljavnosti)
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje
okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).

25. člen
(inšpekcijski nadzor)
Nadzor nad izvajanjem te uredbe opravlja inšpekcija,
pristojna za varstvo okolja.

31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.

VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
(uskladitev okoljevarstvenih dovoljenj)
(1) Za napravo, za katero je bilo ob uveljavitvi te uredbe
že izdano dokončno ali pravnomočno okoljevarstveno dovo-
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PRILOGA 1
VRSTE DEJAVNOSTI NAPRAV, KI POVZROČAJO INDUSTRIJSKE EMISIJE
Pragovi proizvodne zmogljivosti za dejavnosti, ki potekajo v napravah, ki povzročajo industrijske emisije:
1. Energetika
1.1 Zgorevanje goriv v kurilnih napravah s skupno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več
1.2 Rafiniranje nafte, naftnih frakcij, mineralnih olj in plina
1.3 Proizvodnja koksa
1.4 Uplinjanje ali utekočinjanje:*
a. premoga
b. drugih goriv v napravah s skupno vhodno toplotno močjo 20 MW ali več
2. Proizvodnja in predelava kovin
2.1 Praženje ali sintranje rud kovin (vključno s sulfidnimi rudami)
2.2 Proizvodnja surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno taljenje), vključno s kontinuiranim
litjem, z zmogljivostjo več kot 2,5 tone na uro
2.3 Predelava železa, jekla ali zlitin železa z drugimi kovinami:
a. vroče valjanje z zmogljivostjo več kot 20 ton neobdelanega jekla na uro
b. kovačnice s kladivi, katerih energija presega 50 KJ na posamezno kladivo in skupna toplotna
moč presega 20 MW
c. nanašanje zaščitnih prevlek iz staljenih kovin z vložkom, večjim od 2 ton neobdelanega jekla
na uro
2.4 Livarna železa, jekla ali železovih zlitin s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
2.5 Predelava barvnih kovin:
a. proizvodnja surovih barvnih kovin iz rude, koncentratov ali sekundarnih surovin z metalurškimi,
kemičnimi ali elektrolitskimi postopki
b. taljenje, vključno z legiranjem, barvnih kovin, vključno s ponovno pridobljenimi produkti, in
obratovanjem livarn barvnih kovin s talilno zmogljivostjo več kot 4 tone na dan za svinec in kadmij
ali 20 ton na dan za ostale kovine
2.6 Površinska obdelava kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih
postopkov, kjer skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m3
3. Nekovinska in mineralna industrija
3.1 Proizvodnja cementa, apna in magnezijevega oksida:
a. proizvodnja cementnega klinkerja v rotacijskih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot
500 ton na dan ali v drugih pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan
b. proizvodnja apna v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan
c. proizvodnja magnezijevega oksida v pečeh s proizvodno zmogljivostjo več kot 50 ton na dan*
3.2 Proizvodnja azbesta in izdelkov iz azbesta
3.3 Proizvodnja stekla, vključno s steklenimi vlakni, s talilno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
3.4 Taljenje mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo več kot
20 ton na dan
3.5 Proizvodnja izdelkov iz keramike z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic,
lončevine ali porcelana, z zmogljivostjo proizvodnje več kot 75 ton na dan ali z žgalnim volumnom
peči, ki presega 4 m3, in gostoto založbe več kot 300 kg/m3 na posamezno peč
4. Kemična industrija
Proizvodnja v okviru tega odstavka pomeni proizvodnjo snovi ali skupin snovi iz točke 4.1 do 4.6 na
industrijski ravni s kemijskimi ali biološkimi procesi.
4.1 Proizvodnja organskih kemikalij, kot so:
a. enostavni ogljikovodiki (ciklični ali aciklični, nasičeni ali nenasičeni, alifatski ali aromatski)
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b. ogljikovodiki z vezanim kisikom (npr. alkoholi, aldehidi, ketoni, karboksilne kisline, estri, zmesi
estrov, acetati, etri, peroksidi, epoksidne smole)
c. ogljikovodiki z vezanim žveplom
d. ogljikovodiki z vezanim dušikom (npr. amini, amidi, dušikove, nitro- ali nitratne spojine, nitrili,
cianati, izocianati)
e. ogljikovodiki z vezanim fosforjem
f. halogenirani ogljikovodiki
g. organokovinske spojine
h. plastični materiali (npr. polimeri, sintetična vlakna in vlakna na osnovi celuloze)
i. sintetični kavčuk
j. barvila in pigmenti
k. površinsko aktivne snovi
4.2 Proizvodnja anorganskih kemikalij, kot so:
a. plini (npr. amonijak, klor ali vodikov klorid, fluor ali vodikov fluorid, ogljikovi oksidi, žveplove
spojine, dušikovi oksidi, vodik, žveplov dioksid, karbonilklorid)
b. kisline (npr. kromova kislina, fluorovodikova kislina, fosforjeva kislina, dušikova kislina,
klorovodikova kislina, žveplova kislina, oleum, žveplasta kislina)
c. baze (npr. amonijev hidroksid, kalijev hidroksid, natrijev hidroksid)
d. soli (npr. amonijev klorid, kalijev klorat, kalijev karbonat, natrijev karbonat, perborat, srebrov
nitrat)
e. nekovine, kovinski oksidi ali druge anorganske spojine (npr. kalcijev karbid, silicij in silicijev
karbid)
4.3 Proizvodnja fosfornih, dušikovih ali kalijevih gnojil (enostavnih ali sestavljenih)
4.4 Proizvodnja sredstev za zaščito rastlin ali biocidov
4.5 Proizvodnja farmacevtskih izdelkov, vključno s polizdelki
4.6 Proizvodnja eksplozivov
5. Ravnanje z odpadki
5.1 Odstranjevanje ali predelava nevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan, ki
vključuje eno ali več dejavnosti:
a. biološko obdelavo
b. fizikalno-kemično obdelavo
c. mešanje pred izvedbo katere koli druge dejavnosti iz točk 5.1 in 5.2
d. ponovno pakiranje pred izvedbo katere koli druge dejavnosti iz točk 5.1 in 5.2
e. pridobivanje/regeneracijo topil
f. recikliranje/pridobivanje anorganskih materialov, razen kovin ali kovinskih spojin
g. regeneracijo kislin ali baz
h. predelavo snovi, uporabljene za zmanjšanje onesnaževanja*
i. predelavo snovi iz katalizatorjev
j. ponovno rafiniranje olja ali druge načine njegove ponovne uporabe
k. površinsko zajezitev
5.2 Odstranjevanje ali predelava odpadkov v objektih za sežiganje ali sosežiganje odpadkov:
a. za nenevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 3 tone na uro*
b. za nevarne odpadke z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan
5.3
a. Odstranjevanje nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo več kot 50 ton na dan, ki vključuje eno ali
več naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991
o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135, 30. 5. 1991, str. 40):
i. biološko obdelavo
ii. fizikalno-kemično obdelavo
iii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih za sežig ali sosežig*
iv. obdelavo žlindre in pepela*
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v. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno s tistimi iz odpadne električne in elektronske opreme
ter iz izrabljenih vozil in njihovih delov, v drobilnikih*
b. Predelava ali kombinacija predelave in odstranjevanja nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo
več kot 75 ton na dan, ki vključuje eno ali več naslednjih dejavnosti, razen dejavnosti iz Direktive
Sveta 91/271/EGS z dne 21. maja 1991 o čiščenju komunalne odpadne vode (UL L 135,
30. 5. 1991, str. 40)*:
i. biološko obdelavo
ii. predhodno obdelavo odpadkov, namenjenih sežigu ali sosežigu
iii. obdelavo žlindre in pepela
iv. obdelavo kovinskih odpadkov, vključno z odpadno električno in elektronsko opremo ter
izrabljenimi vozili in njihovimi deli, v drobilnikih
Če je anaerobna razgradnja edina dejavnost obdelave odpadkov, ki se izvaja v tej napravi, je
prag zmogljivosti za to dejavnost 100 ton na dan.
5.4 Obratovanje odlagališča odpadkov, opredeljeno v predpisu o odlaganju odpadkov na
odlagališčih, razen odlagališč za inertne odpadke, ki sprejmejo več kot 10 ton odpadkov na dan
ali s celotno skupno zmogljivostjo več kot 25.000 ton
5.5 Predhodno skladiščenje nevarnih odpadkov, ki niso zajeti v točki 5.4, do začetka ene izmed
dejavnosti iz točk 5.1, 5.2, 5.4 in 5.6 s skupno zmogljivostjo nad 50 ton, razen začasnega
skladiščenja na mestu nastanka odpadkov do začetka zbiranja*
5.6 Podzemno skladiščenje nevarnih odpadkov s skupno zmogljivostjo nad 50 ton*
6 Druge dejavnosti
6.1 Proizvodnja v industrijskih napravah:
a. vlaknin ali vlakninske pulpe iz lesa in drugih vlaknastih materialov
b. papirja ali lepenke s proizvodno zmogljivostjo več kot 20 ton na dan
c. ene ali več vrst naslednjih lesnih plošč: plošč z usmerjenim ploščatim iverjem (OSB), ivernih
plošč ali vlaknenih plošč, s proizvodno zmogljivostjo več kot 600 m3 na dan*
6.2 Predobdelava (postopki, kot so pranje, beljenje, mercerizacija) ali barvanje tekstilnih vlaken ali
tkanin z zmogljivostjo obdelave več kot 10 ton na dan
6.3 Strojenje živalskih kož in krzna z zmogljivostjo obdelave več kot 12 ton končnih izdelkov na dan
6.4
a. Obratovanje klavnice z zmogljivostjo proizvodnje več kot 50 ton klavnih trupov na dan
b. Obdelava in predelava, razen zgolj pakiranja, naslednjih surovin ne glede na to, ali so bile te
predhodno obdelane ali ne, z namenom proizvodnje živil, pijač in krmil iz:
i. zgolj živalskih surovin (razen izključno mleka) s proizvodnjo končnih izdelkov, večjo od
75 ton na dan
ii. zgolj rastlinskih surovin s proizvodnjo končnih izdelkov, večjo od 300 ton na dan ali 600 ton
na dan, če naprava obratuje manj kot 90 zaporednih dni v katerem koli letu
iii. živalskih in rastlinskih surovin v posameznih in sestavljenih izdelkih, s proizvodnjo končnih
izdelkov v tonah na dan, večjo od:*
− 75, če ja A večji od ali enak 10,
− (300 – (22,5 x A)) v vseh drugih primerih,
pri čemer je »A« delež živalskih surovin (v odstotku teže) v proizvodni zmogljivosti končnih
izdelkov.
Embalaža ni všteta v končno težo izdelkov. Ta alineja se ne uporablja, če je surovina le mleko.
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c. Obdelava
in
predelava
izključno mleka, pri čemer je količina sprejetega mleka večja od 200 ton na dan (povprečna
vrednost na letni ravni)
6.5 Odstranjevanje ali predelava trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo
predelave več kot 10 ton na dan
6.6 Intenzivna reja perutnine ali prašičev:
a. z več kot 40.000 mesti za perutnino
b. z več kot 2.000 mesti za rejo prašičev pitancev (težjih od 30 kg) ali
c. z več kot 750 mesti za rejo plemenskih svinj
6.7 Površinska obdelava snovi, predmetov ali izdelkov z uporabo organskih topil, zlasti za apreturo,
tiskanje, prekrivanje površin, razmaščevanje, vodotesno impregniranje, lepljenje, barvanje,
čiščenje ali impregniranje z zmogljivostjo porabe organskih topil več kot 150 kg na uro ali več kot
200 ton na leto
6.8 Proizvodnja industrijskega ogljika (trdo žgano oglje) ali elektrografita s postopkom žganja ali
grafitizacije
6.9 Zajemanje tokov CO2 iz naprav, ki opravljajo dejavnosti iz te priloge za geološko shranjevanje v
skladu z Direktivo 2009/31/ES*1
6.10 Zaščita in ohranjanje lesa in gozdnolesnih proizvodov s kemikalijami s proizvodno zmogljivostjo,
ki presega 75 m3 na dan, razen izključno zaščite pred modrivostjo lesa*
6.11 Neodvisno upravljano čiščenje odpadne vode, ki jo odvaja naprava iz te priloge, razen tistih, ki
jih ureja Direktiva 91/271/EGS*

1

V zvezi z opravljanjem te dejavnosti je treba upoštevati prepovedi iz zakona, ki ureja varstvo okolja.
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PRILOGA 2
PREGLED TEHNIČNIH UKREPOV ZA PREPREČEVANJE ONESNAŽEVANJA TAL IN PODZEMNE
VODE IN POROČILO O TEM PREGLEDU
1. del
Pregled tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode
I.A) Namen pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode
Namen pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode je ugotoviti
brezhibnost:
a) talnih površin in njihovih zunanjih zaščitnih plasti;
b) opreme, skladiščnih posod, cevovodov in gradbenih proizvodov, namenjenih skladiščenju, ravnanju
ali transportu zadevnih nevarnih snovi;
c) opreme ali gradbenih proizvodov, ki preprečuje razlitje zadevnih nevarnih snovi (na talne površine ali
v tla), in
d) opreme, ki opozarja, da so se zadevne nevarne snovi razlile (prišle v stik s talnimi površinami ali
varnostno opremo).
Talne površine iz 14. točke 2. člena te uredbe so zlasti:
delovne površine, površine v skladiščih in pretakališčih;
površine v lovilnih prostorih, skledah, kinetah, kanalih, jaških in drugih težnostnih cevovodih;
površine pod cevovodi, na cestah in poteh.
Talne površine so sestavljene iz različnih elementov, plasti in oblog, ki so narejeni iz različnih materialov,
ter njihovih stikov in spojev.
I.B) Merila za ugotavljanje brezhibnosti in izbiro primernih materialov za talne površine
1. Brezhibnost se ugotavlja z izjavami o lastnostih vgrajenih proizvodov ter dokazili o njihovi ustrezni
vgradnji in vzdrževanju, ki zagotavljajo, da imajo ti proizvodi glede na predvideno rabo ustrezne
lastnosti.
2. Primerna izbira talnih površin glede na zadevno nevarno snov
Pri izbiri vrste talnih površin, primernih za zagotavljanje brezhibnosti, je pomembna pravilna izbira
materialov in gradbene izvedbe.
a) Materiali:
Največjo brezhibnost imajo talne površine iz gradbenih materialov in izdelkov (betoni, asfalti, estrihi,
malte, premazi itd.) s primernim deležem ene ali več sestavin, kot so:
–
kemijsko odporni cementi (npr. portlandski);
–
polimerni dodatki (npr. polimerne smole, kopolimeri, polimerna vlakna);
–
mineralna polnila (npr. kremenčev pesek, (mikro)silika, elektrofiltrski pepel, žlindra);
–
specialni kemijski dodatki;
–
kemijsko odporni agregati za betone primerne granulacije in drugih lastnosti.
b) Gradbena izvedba:
Pri vgradnji, spojih in stikih gradbenih izdelkov iz materialov iz prejšnje točke (npr. plošče, cevi, kanali,
predizdelani elementi) je treba zagotoviti tudi brezhibnost materialov in proizvodov za spoje in stikanje
(npr. fuge).
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Talne površine, ki niso preplastene z zgoraj omenjenimi materiali, niso primerne kot ukrep proti
onesnaženju tal in podzemne vode.
Zahteve glede izbire primernih talnih površin in opreme glede na vrsto zadevnih nevarnih snovi in
pogostost njihovih stikov s talnimi površinami ter preverjanje, preizkušanje in nadzor nad njihovo
brezhibnostjo so zlasti podane v skupini standardov SIST EN 14879.
3. Preizkusni standardi za ugotavljanje brezhibnosti talnih površin in gradbenih proizvodov
Za talne površine oziroma njihove zunanje zaščitne plasti se brezhibnost ugotavlja v skladu s
preizkusnimi standardi ali predlogi standardov v naslednjem vrstnem redu: CEN, ISO in standardi
posameznih držav članic Evropske unije, ter drugimi preizkusnimi metodami, če so primerni za že
vgrajene in uporabljane materiale in ne le za proizvodnjo gradbenih proizvodov.
Brezhibnost je odvisna tudi od primerne debeline zaščitnih plasti, ki se določi glede na izpostavljenost
talne površine zunanjim obremenitvam (možnosti stika z zadevnimi nevarnimi snovmi, mehanskim
poškodbam, obrabi itd.), predvideno življenjsko dobo in druge materialne lastnosti zaščitne plasti
oziroma od njenega rednega vzdrževanja in sanacij ob obremenitvah in poškodbah.
4. Ugotavljanje brezhibnosti za opremo, skladiščne posode in cevovode, namenjene skladiščenju,
ravnanju ali transportu zadevnih nevarnih snovi
Kot dokazilo o brezhibnosti nepremičnih skladiščnih posod, pripadajoče opreme: cevovodov, armatur,
(prirobničnih) spojev idr. šteje poročilo o opravljenem preverjanju ukrepov za preprečevanje iztekanja
nevarnih tekočin v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin.
5. Ugotavljanje brezhibnosti za zadrževalne sisteme za požarno vodo
Kot dokazilo o brezhibnosti šteje izkaz požarne varnosti, izdelan v skladu s predpisom, ki ureja zasnovo
in študijo požarne varnosti, ali študija požarne varnosti, izdelana v skladu s predpisom, ki ureja požarno
varnost v stavbah, iz katerih izhaja, da je zagotovljen zadrževalni sistem za zajem požarne vode, ki ima
prostornino, določeno v skladu s Tehnično smernico TSG-1-001:2019 za požarno varnost v stavbah.
Prostornina zadrževalnega sistema je lahko pri obstoječih objektih z napravami zagotovljena z zaprtim
zadrževalnim prostorom brez iztoka v zunanje okolje ali z montažno zaporo na vhodih v objekt, če
pooblaščeni inženir s področja požarne varnosti v skladu s predpisom, ki ureja arhitekturno in inženirsko
dejavnost, ki izdela izkaz požarne varnosti ali študijo požarne varnosti, takšno rešitev potrdi kot
primerno.
I.C) Izvedba pregleda tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode
Skrbnik varstva okolja iz petega odstavka 7. člena te uredbe pri izvedbi tehničnega pregleda izhaja iz
projektne dokumentacije, zlasti iz projekta za izvedbo in projekta izvedenih del, ter druge dokumentacije
izvajalca del, nadzornika, odgovornega vodje projekta ali revidenta, ki se nanaša na izvajanje gradnje.
Če skrbnik varstva okolja iz petega odstavka 7. člena te uredbe ugotovi, da ni na voljo ustrezna
dokumentacija o stanju ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode oziroma je ta
nepopolna ali ne ustreza dejanskemu stanju, lahko od upravljavca zahteva, da se izvede preizkus
brezhibnosti talnih površin in opreme v sklopu pregleda tehničnih ukrepov s pomočjo kontrolnih organov,
akreditiranih v skladu s standardom SIST EN 17020.
Ko ni na voljo primernih dokazil in dokumentacije, je obseg preizkušanja s pregledom tehničnih ukrepov
prepuščen presoji skrbnika varstva okolja iz petega odstavka 7. člena te uredbe z namenom, da s čim
višjo stopnjo gotovosti in zanesljivosti ugotovi dejstva v skladu z I.A in I.B točko te priloge.
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Tehnični pregled obsega zlasti:
a. Pregled oziroma preizkus talnih površin ali gradbenih proizvodov, ki preprečujejo razlitje zadevnih
nevarnih snovi
Izbor preskusnih metod je odvisen od vrste talnih površin, zlasti od materialov in izvedbe, pa tudi od
njihove izpostavljenosti, vzdrževanja in življenjske dobe.
Pregled in preizkus talnih površin obsega zlasti:
vizualni pregled;
neporušne preiskave (ultrazvočne, radiografske, vakuumske, hidrostatične in penetrantske
preizkusne metode);
invazivne preiskave na delih talne površine, ki so manj obremenjeni oziroma izpostavljeni
delovanju zadevnih nevarnih snovi, ali na reprezentativnih delih enake talne površine, na katerih
se lahko opravi preizkus tesnosti s penetracijo zadevne nevarne snovi. Po opravljenem
preizkusu je treba talno površino na mestu preiskave ustrezno sanirati.
b. Pregled oziroma preizkus cevovodov, kanalov, jaškov, kinet in njihovih spojev (tudi prirobničnih ali
zvarnih), ki obsega enega ali po potrebi več naslednjih preizkusov:
preizkus tesnosti z vodo (npr. z nalivalnimi preskusi);
preizkus tesnosti cevovodov s tlačnim preizkusom (npr. z zrakom);
preizkus globine penetracije zadevne nevarne snovi.
Vizualni pregled pohodnih kanalov oziroma pregled zaprtih cevovodov se opravi s TV-kamero.
c. Pregled oziroma preizkus:
skladiščnih posod, cevovodov in gradbenih proizvodov, namenjenih skladiščenju, ravnanju ali
transportu zadevnih nevarnih snovi;
opreme, ki preprečuje razlitje zadevnih nevarnih snovi (na talne površine ali v tla), in
opreme, ki opozarja, da so se zadevne nevarne snovi razlile (prišle v stik s talnimi površinami
ali varnostno opremo).
Kot primerno dokazilo se šteje poročilo o preverjanju ukrepov preprečevanja iztekanja nevarne tekočine
v skladu s predpisom, ki ureja skladiščenje nevarnih tekočin, za vse nepremične skladiščne posode in
pripadajoča pretakališča, v katerih se skladiščijo ali pretakajo zadevne nevarne snovi.

2. del
Poročilo o pregledu tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaženja tal in podzemne vode
Poročilo obsega:
1. Opise, grafične prikaze, fotografije in drugo dokumentacijo s tehničnimi podatki o stanju, mestih,
izvedbi in drugih značilnostih tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode
na območju naprave:
o talnih površinah (npr. vrsta talne površine, podatki o konstrukciji talnih površin (globinski profili,
materiali in lastnosti), za posamezne plasti (npr. betonske plošče, debelina asfaltne preplastitve,
vrste plasti pod površinsko plastjo), njihove lastnosti (material, zbitost, precejna sposobnost in
drugi podatki iz dokumentacije));
o opremi, skladiščnih posodah, cevovodih in gradbenih proizvodih, namenjenih skladiščenju,
ravnanju ali transportu zadevnih nevarnih snovi (npr. vrste rezervoarjev: eno-, dvoplaščni, nad, podzemni itd.; potek in vrsta cevovodov);
o opremi ali gradbenih proizvodih, ki preprečujejo razlitje zadevnih nevarnih snovi na talne
površine ali v tla (lovilne posode, lovilne sklede, bazeni, lovilniki olj, pregrade, armature
(npr. zaporni ventili));
o opremi, ki opozarja, da so se zadevne nevarne snovi razlile.
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2. Dejansko ugotovljeno stanje brezhibnosti tehničnih ukrepov za preprečevanje onesnaževanja tal in
podzemne vode iz prejšnje točke, ugotovljeno iz priloženih dokazil: rezultatov pregledov in preizkusov
oziroma iz certifikacijskih listin, pridobljenih od kontrolnih organov ali proizvajalcev, in druge
dokumentacije. Popis vseh opaženih razpok in drugih konstrukcijskih napak, poškodb in obrabe (vrsta
napake, mesto nastanka, način popravila, ocena končnega stanja in ugotovljena nujnost popravila itd.).
Ta popis je del vzdrževalnega dnevnika iz tretje alineje prvega odstavka 7. člena te uredbe.
3. Opredelitev vseh mest znotraj območja naprave in njenih delov, za katera so zapisani pretekli izpusti
zadevnih nevarnih snovi na talne površine ali v tla in podzemno vodo ali za katera so zapisani ali zaznani
znaki onesnaženja tal ali podzemne vode zaradi drugih preteklih dejavnosti na območju naprave, ki ne
izhajajo iz njenega obratovanja. Ocenjen obseg in možnost ponovnih izpustov in morebitnega
onesnaženja.
4. Ovrednotenje ugotovitev iz prejšnjih točk: končne ugotovitve, sklepe in priporočila glede izpolnjevanja
zahtev po brezhibnosti ukrepov (ustrezni, delno ustrezni ali neustrezni), glede njihovega rednega
vzdrževanja in nadzora nad njihovim stanjem (metode, periodika itd.), glede morebitnih nujnih popravil
ali nadomestitve (ocenjene stopnje tveganja in predlagani roki) itd.

Priloga 3
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PRILOGA 3
PRAGOVI LETNE PRISOTNOSTI ZADEVNIH NEVARNIH SNOVI
Tabela 1 – Kriteriji za opredelitev zadevnih nevarnih snovi
Skupina zadevnih
Stavki o
Letna prisotnost zadevne nevarne snovi (t/leto) 2)
nevarnih snovi
nevarnosti 1) Na vodovarstvenem območju
Na območju, ki ni
vodovarstveno območje
I.
II.
III.
IV.
H340
H350
H360
H360F
0,1
0,5
H360D
1
H360FD
H360Fd
H360Df
H410
2
H411
0,5
1
H300
H310
H341
H351
1
5
H361
3
H362
H370
H372
H412
H301
H302
H311
H312
4,5
50
4
H371
H373
H400
H413
Pomen stavkov o nevarnosti, povzet po Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi, o spremembi in
razveljavitvi direktiv 67/548/EGS in 1999/45/ES ter spremembi Uredbe (ES) št. 1907/2006 (UL L št. 353
z dne 31. 12. 2008, str. 1), zadnjič spremenjeni z Delegirano Uredbo Komisije (EU) 2021/1962 z dne
12. avgusta 2021 o spremembi Priloge VI k Uredbi (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta
o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (UL L št. 400 z dne 12. 11. 2021, str. 16):
H300: Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 1, 2
H301: Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 3
H302: Akutna strupenost (oralno), kategorija nevarnosti 4
H310: Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 1, 2
H311: Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 3
H312: Akutna strupenost (dermalno), kategorija nevarnosti 4
H340: Mutagenost za zarodne celice, kategorija nevarnosti 1A, 1B
H341: Mutagenost za zarodne celice, kategorija nevarnosti 2
H350: Rakotvornost, kategorija nevarnosti 1A, 1B
H351: Rakotvornost, kategorija nevarnosti 2
H360: Strupenost za razmnoževanje, kategorija nevarnosti 1A, 1B
1)
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H361: Strupenost za razmnoževanje, kategorija nevarnosti 2
H362: Strupenost za razmnoževanje, dodatna kategorija, učinki na dojenje ali prek dojenja
H370: Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 –
škoduje organom
H371: Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2
H372: Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 1 –
škoduje organom pri dolgotrajni ali ponavljajoči se izpostavljenosti
H373: Specifična strupenost za ciljne organe – enkratna izpostavljenost, kategorija nevarnosti 2
H400: Nevarno za vodno okolje – akutna nevarnost, kategorija 1
H410: Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 1
H411: Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 2
H412: Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 3
H413: Nevarno za vodno okolje – kronična nevarnost, kategorija 4
2)
Količinski pragovi iz stolpcev III. in IV. iz zgornje tabele se primerjajo z vsako posamezno zadevno
nevarno snovjo.
Kadar je neka zadevna nevarna snov lahko razvrščena v več stavkov o nevarnosti, se v letni prisotnosti
upošteva v skupini z najnižjim pragom letne prisotnosti.
Kadar zmes nima nevarnih lastnosti, navedenih v zgornji tabeli, v letni prisotnosti ni treba upoštevati
zadevnih nevarnih snovi, ki jo sestavljajo.
Ne glede na stavke o nevarnosti iz zgornje tabele se nevarne snovi ne uvrščajo med zadevne nevarne
snovi, če so hitro biorazgradljive ali razgradljive v okolju.
Šteje se, da je nevarna snov hitro biorazgradljiva v okolju, če se v 28-dnevnih študijah o hitri
biorazgradljivosti dosežejo vsaj naslednje stopnje razgradljivosti:
pri preskusih na podlagi raztopljenega organskega ogljika: 70 % in pri preskusih na podlagi
porabe kisika ali nastajanja ogljikovega dioksida: 60 % teoretične maksimalne vrednosti, pri
čemer je te stopnje biorazgradljivosti treba doseči v 10 dneh od začetka razgradnje, ki se začne,
ko se razgradi 10 % snovi, razen če je snov prepoznana kot UVCB ali kot kompleksna snov, ki
jo sestavlja več sestavin s podobnimi strukturami; v takem primeru in ob ustrezni utemeljitvi se
lahko pogoj 10-dnevnega okvira opusti in se po 28 dneh uporabi mejna vrednost, ali
če so na voljo le podatki za biokemijsko potrebo po kisiku (BPK5) in kemijsko potrebo po kisiku
(KPK) in je razmerje BPK5 / KPK ≥ 0,5, ali
če so na voljo drugi prepričljivi znanstveni dokazi, ki kažejo, da se snov lahko razgradi (biotsko
in/ali abiotsko) v vodnem okolju za > 70 % v 28 dneh.
Snov je hitro razgradljiva v vodi pri 20 °C ali v tleh, če je razpolovni čas razgradnje največ 16 dni.
Če je snov hitro biorazgradljiva ali hitro razgradljiva v vodi pri 20 °C ali v tleh, njeni produkti razgradnje
pa niso nevarni za vodo in tla, se ne glede na ostale nevarne lastnosti in značilnosti ne uvršča med
zadevne nevarne snovi.
Ne glede na podatke o hitri biorazgradljivosti in razgradljivosti se snov šteje kot zadevna nevarna snov,
če njeni produkti razgradnje izpolnjujejo kriterije glede nevarnih lastnosti, zaradi katerih se nevarna snov
uvrsti med zadevne nevarne snovi.
Podatki o biorazgradljivosti in razgradljivosti nevarne snovi so navedeni v varnostnem listu snovi ali
zmesi ter za snovi dostopni na spletni strani Evropske agencije za kemikalije:
https://echa.europa.eu/sl/advanced-search-forchemicals?p_p_id=dissadvancedsearch_WAR_disssearchportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_col_id=_118_
INSTANCE_UFgbrDo05Elj__column-1&p_p_col_count=1.
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Ne glede na stavke o nevarnosti iz zgornje tabele se snovi, ki so v skladu s kriteriji Priloge XIII k Uredbi
(ES) št. 1907/2006 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji,
avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH), o ustanovitvi Evropske agencije za kemikalije ter
spremembi Direktive 1999/45/ES ter razveljavitvi Uredbe Sveta (EGS) št. 793/93 in Uredbe Komisije
(ES) št. 1488/94 ter Direktive Sveta 76/769/EGS in direktiv Komisije 91/155/EGS, 93/67/EGS,
93/105/ES in 2000/21/ES (UL L št. 396 z dne 30. 12. 2006, str. 1), zadnjič spremenjeni z Uredbo
Komisije (EU) 2021/1297 z dne 4. avgusta 2021 o spremembi Priloge XVII k Uredbi (ES) št. 1907/2006
Evropskega parlamenta in Sveta glede perfluorokarboksilnih kislin, ki vsebujejo od 9 do 14 ogljikovih
atomov v verigi (PFCA C9–C14), njihovih soli in snovi, povezanih s PFCA C9–C14 (UL L št. 282/29 z
dne 5. 8. 2021):
obstojne, strupene in bioakumulativne (snovi PBT) (57.d člen) ter
zelo obstojne in zelo bioakumulativne snovi (snovi vPvB) (57.e člen),
razvrščajo v skupino 1 v zgornji tabeli. Snovi, razvrščene med snovi PBT in vPvB, so navedene na
spletni strani Evropske agencije za kemikalije:
http://echa.europa.eu/web/guest/candidate-list-table.
Odpadki se ne štejejo med zadevne nevarne snovi.
Med zadevne nevarne snovi se ne uvrščajo nevarne snovi, ki se uporabljajo za vzdrževanje stavb in
tehnoloških enot, v zaprtih hidravličnih ali termooljnih sistemih, za ogrevanje stavb, v nepremičnih
motorjih z notranjim izgorevanjem za zasilno napajanje v trajanju manj kot 300 ur na leto ali v
rezervoarjih za gorivo v tovornih vozilih in delovnih strojih, ki se uporabljajo za njihovo delovanje ali za
namene delovanja njihove opreme, če so za tovorna vozila in delovne stroje zagotovljeni redni
predpisani tehnični pregledi, s katerimi se izkazuje njihova tehnična brezhibnost. Ne glede na stavke o
nevarnosti iz zgornje tabele se tekoča goriva, ki niso zajeta v prejšnji stavek, uvrščajo v skupino 4 v
zgornji tabeli.
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PRILOGA 4
PODROBNEJŠA VSEBINA IZHODIŠČNEGA POROČILA
Pri izdelavi izhodiščnega poročila lahko upravljavec uporabi tudi dokumentacijo in dokazila, ki izhajajo
iz predpisov, ki urejajo tlačno opremo, skladiščenje nevarnih tekočin, preprečevanje nesreč in
zmanjševanje njihovih posledic, iz predpisov, ki urejajo varstvo voda in s tem povezane varstvene
režime, ali drugih predpisov, ki urejajo zahteve za talne površine, cevovode, rezervoarje ter druge
tehnične ukrepe za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode.
Izhodiščno poročilo obsega:
1. Seznam nevarnih snovi
Seznam nevarnih snovi se pripravi za vse nevarne snovi, ki se uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo v
napravi ali izpuščajo na območju naprave zaradi izvajanja dejavnosti iz Priloge 1 te uredbe.
Za vsako nevarno snov mora seznam vsebovati naslednje podatke:
kemijsko ime;
kemijsko ime po nomenklaturah IUPAC in CA, če gre za aktivne snovi v fitofarmacevtskih
sredstvih;
številko CAS ali EINECS in
stavke o nevarnosti v skladu s predpisi, ki urejajo razvrščanje, označevanje in pakiranje snovi
in zmesi.
2. Seznam zadevnih nevarnih snovi
Ta seznam mora za vsako zadevno nevarno snov poleg podatkov, navedenih v prejšnji točki, vsebovati
še letno prisotnost zadevne nevarne snovi in navedbo ustreznega praga iz Priloge 3 te uredbe. Seznam
iz prejšnjega stavka se izdela na podlagi drugega odstavka 10. člena te uredbe in Priloge 3 te uredbe.
3. Ugotovitve in opis možnosti onesnaženja tal in podzemne vode iz 11. člena te uredbe
4. Opis zgodovine območja naprave
Opis zgodovine območja naprave vsebuje podatke in informacije o rabi območja naprave ter opis
preteklega obratovanja naprave:
opis pretekle rabe območja naprave pred izdelavo prvega izhodiščnega poročila;
opis mest, na katerih so se pred ali med obratovanjem zgodile emisije ali nenadzorovani izpusti
zadevnih nevarnih snovi v tla in podzemno vodo ter so se pri tem onesnažila tla ali podzemna
voda;
opis morebitnih raziskav onesnaženosti tal ali podzemne vode zaradi dogodkov iz prejšnje
alineje;
opis morebitnih sanacijskih ukrepov.
Upravljavec pridobi podatke in informacije o namenski rabi iz prostorskih aktov, o preteklih izpustih
emisij pa iz lastnih evidenc, če z njimi razpolaga, in drugih virov. Kadar razpoložljivi podatki niso dovolj
natančni (npr. arhivsko gradivo, poročila iz medijev, pričevanja okoliških prebivalcev), upravljavec izdela
oceno zgodovine območja naprave pred njeno postavitvijo. Če podatkov in informacij ni na razpolago,
upravljavec o tem naredi zabeležko.
5. Opis stanja okolja (okoljskih danosti območja naprave)
Opis stanja okolja na območju naprave je namenjen določitvi možnih poti prenosa ali pretoka snovi ob
morebitnem izpuščanju in določitvi delov okolja (prejemnikov), ki bi bili zaradi tega lahko ogroženi, in
vključuje zlasti:
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topografske podatke:
a)
podatke o reliefu in naklonih površin;
b)
podatke o pozidanih in nepozidanih površinah območja naprave, pri čemer je treba
navesti podatke o utrjenih, tlakovanih ali z drugim materialom prekritih površinah, o
zelenih ali drugih neutrjenih površinah. Navesti in opisati je treba tudi mogoča mesta
glede na njihov položaj v prostoru (na nivoju tal, nad ali pod tlemi, v cevovodu nad tlemi
ali v tleh ipd.). Tloris celotnega območja naprave z vsemi deli in z napravo tehnično
povezanimi dejavnostmi mora biti prikazan na karti za raven merila najmanj 1 : 5.000.
Priloženi morajo biti vzdolžni in prečni prerezi, iz katerih morajo biti jasno razvidni
položaji lovilnih skled, zajetij, cevovodov, kanalov ipd., zlasti če so na nivoju tal ali pod
njim; če načrti z vzdolžnimi in prečnimi prerezi zaradi starosti objektov naprave ne
obstajajo, je treba te podatke navesti;
opis lastnosti tal in podzemne vode, ki vplivajo na njihovo prepustnost in transport snovi skozi
tla in podzemno vodo, pri čemer je treba izhajati iz geoloških in hidrogeoloških značilnosti.
Navesti je treba opis tal in geoloških plasti pod območjem naprave ter opis fizikalno-kemijskih
lastnosti vsake geološke plasti z vidika prepustnosti ter, kjer je to znano, navesti njihov
hidravlični gradient. Navesti je treba tudi opis smeri tokov podzemne vode in značilnosti tipov
vodonosnikov;
prikaz in opis možnosti onesnaženja površinske vode (vodno telo površinske vode) na območju
naprave ali v njegovi neposredni bližini zaradi emisij z območja naprave;
podatke o varovanih in zavarovanih območjih ter območjih zavarovanih vrst po predpisih o
ohranjanju narave, občutljivih in ranljivih območjih po predpisih o varstvu okolja ter varstvenih
in ogroženih območjih po predpisih o vodah;
prikaz in opis možnih poti onesnaževal, ki ne glede na topografske značilnosti in hidravlični
gradient podzemne vode na območju naprave omogočajo transport snovi. Pri tem je treba
prikazati in opisati zlasti kanale, cevovode, drenaže, transportne poti, rudarske objekte ipd.;
podatke o rabi zemljišč v neposredni bližini območja naprave, ki se nanašajo na opis
industrijskih dejavnosti, ki uporabljajo, proizvajajo in skladiščijo ali izpuščajo enake ali podobne
zadevne nevarne snovi kot naprava ter se nahajajo gorvodno oziroma na dotoku podzemne
vode na območju naprave in bi s svojim onesnaženjem (sedanjim ali preteklim) lahko povzročile
verižno reakcijo. Opredeliti je treba še druge dejavnosti in naprave, če delujejo v neposredni
bližini območja naprave in so lahko vir emisij istih zadevnih nevarnih snovi, ki bi lahko prispele
na ali pod območje naprave v količinah, ki bi lahko vplivale na kakovost tal in podzemne vode.

Upravljavec podatke in informacije pridobi iz prostorskih aktov, uradnih evidenc, če obstajajo in so javne,
ali terenskega ogleda. Kadar razpoložljivi podatki niso dovolj natančni, upravljavec izdela oceno. Če
podatkov in informacij ni na razpolago, upravljavec o tem naredi zabeležko. Za vse podatke in
informacije je treba obvezno navesti uporabljene strokovne vire in literaturo oziroma jih je treba
dokumentirati, če jih pridobi s terenskim ogledom.
6. Ovrednotenje informacij iz 3., 4. in 5. točke te priloge s konceptualnim modelom
S konceptualnim modelom se povzamejo, ocenijo ter ovrednotijo vse razpoložljive informacije in podatki
ter identificirajo pomanjkljivosti in negotovosti v razpoložljivih informacijah in podatkih.
V konceptualnem modelu območja naprave ali njenih delov se predstavijo sedanje ravni in morebitni
prihodnji viri onesnaževanja za določeno območje. Model se izdela na podlagi podatkov, pridobljenih v
3., 4. in 5. točki te priloge. V obliki besedila, podatkov in grafičnih prikazov se predstavijo povezave med
viri emisij, potmi, po katerih se onesnaženje lahko seli, in receptorji, na katere bo to verjetno vplivalo.
Prav tako se v konceptualnem modelu predstavijo tudi podatki o stanju podzemne vode in tal.
Namesto enega samega splošnega modela območja naprave v obliki grafičnih prikazov ali besedila se
lahko izdela več podrobnih posameznih modelov za posamezne dele območja naprave. Na primer,
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konceptualni model območja okoli rezervoarja, ki bi lahko prikazoval izgradnjo zadrževalnega zidu ali
lovilnega bazena, smer naklona tal, ali so točke polnjenja znotraj ali zunaj zadrževalnega zidu, vrsto
obdelave površine na območju, geološko sestavo tal in gladino podzemne vode ter podatke iz
obratovalnega monitoringa oziroma posnetkov ničelnega stanja tal in podzemne vode, če so ti na voljo.
S konceptualnim modelom se preveri, ali so rezultati analize tal in podzemne vode ter morebitne
dodatne raziskave zadostne za določitev stanja onesnaženosti tal in podzemne vode ter za izvedbo
primerjave s stanjem ob dokončnem prenehanju obratovanja naprave.
7. Podatki in informacije za oceno onesnaženosti tal in podzemne vode v zvezi z zadevnimi
nevarnimi snovmi
Kadar upravljavec zaradi količinske primerjave onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi
nevarnimi snovmi s stanjem po prenehanju obratovanja naprave uporabi podatke in informacije o stanju
onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi iz obstoječih virov, na primer iz
opisa zgodovine območja naprave, izsledkov drugih opravljenih raziskav ali študij tal in podzemne vode
na območju naprave, rezultatov predhodnega monitoringa tal in podzemne vode, v izhodiščnem poročilu
opiše uporabljene metode določitve količin ter zanesljivost in primernost teh podatkov za omenjeno
primerjavo.
Kadar tovrstni podatki niso na voljo ali ne ustrezajo, mora upravljavec v skladu s 13. členom te uredbe
izvesti posnetek ničelnega stanja tal in podzemne vode skladno s predpisom, ki ureja obratovalni
monitoring stanja tal, in predpisom, ki ureja obratovalni monitoring stanja podzemne vode. Pri določanju
strategije vzorčenja, obsega parametrov idr. po programu obratovalnega monitoringa stanja tal in
podzemne vode v skladu s predpisi, ki urejajo obratovalni monitoring stanja tal in podzemne vode, se
lahko upoštevajo ugotovitve o tehničnih ukrepih za preprečevanje onesnaževanja tal in podzemne vode
iz ocene možnosti iz 9. člena te uredbe.
Kadar so bila v sklopu 3. in 4. točke te priloge ugotovljena onesnaženja ali samo sumi možnih
onesnaženj tal in podzemne vode na območju naprave v preteklosti, je ta mesta obvezno treba vključiti
v posnetek ničelnega stanja, razen če so bila ustrezno sanirana ter so o tem na voljo zanesljivi podatki
in ustrezna dokumentacija. Če je znano, da so se na območju naprave v preteklosti opravljale
dejavnosti, ki bi lahko povzročile onesnaženje tal in podzemne vode, pa niso znana točna mesta
morebitnih onesnaženj, je priporočljivo narediti posnetek celotnega območja (s primerno geofizikalno
preiskavo z npr. geoelektričnimi ali elektromagnetnimi metodami), da se ta mesta potencialnih
onesnaženj odkrijejo in se z ustreznim sondiranjem glede na posnetek ničelnega stanja tudi raziščejo.
Upravljavec odlagališča zaradi izdelave izhodiščnega poročila in pridobivanja podatkov o stanju tal in
podzemne vode na območju naprave ne sme posegati v odlagalno telo. Odlagalna polja ne štejejo v
območje naprave, za katero se pripravlja izhodiščno poročilo.
8. Opredelitev onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi v sklepnih
ugotovitvah
Stanje onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi za potrebe količinske
primerjave onesnaženosti tal in podzemne vode z zadevnimi nevarnimi snovmi s stanjem po prenehanju
obratovanja naprave se prikaže s količino zadevnih nevarnih snovi v tleh ali podzemni vodi na način,
kot se prikazujejo rezultati po predpisih, ki urejajo obratovalni monitoring tal ali stanja podzemne vode.
V sklepnih ugotovitvah je treba navesti vse uporabljene podatke in informacije, vključno z navedbo virov,
uporabljenih za določitev stanja onesnaženosti tal in podzemne vode, pa tudi vse uporabljene metode
za vzorčenje, analiziranje tal in podzemne vode ter za ovrednotenje dobljenih rezultatov.

Priloga 5
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PRILOGA 5
SEZNAM ONESNAŽEVAL, KI SE UPOŠTEVAJO PRI DOLOČANJU MEJNIH VREDNOSTI EMISIJ
V OKOLJEVARSTVENEM DOVOLJENJU
Pri določanju mejnih vrednosti emisij v okoljevarstvenem dovoljenju se upoštevajo naslednja
onesnaževala za:
1. zrak:
žveplov dioksid in druge žveplove spojine,
dušikovi oksidi in druge dušikove spojine,
ogljikov monoksid,
hlapne organske spojine,
kovine in njihove spojine,
prah, vključno z majhnimi trdnimi delci,
azbest (suspendirani delci, vlakna),
klor in klorove spojine,
fluor in fluorove spojine,
arzen in arzenove spojine,
cianidi,
snovi in zmesi, za katere je bilo dokazano, da so karcinogene ali mutagene ali da bi prek zraka
lahko vplivale na razmnoževanje,
poliklorirani dibenzodioksini in poliklorirani dibenzofurani;
2. vodo:
organohalogenske spojine in snovi, ki bi v vodnem okolju lahko tvorile take spojine,
organofosforne spojine,
organokositrne spojine,
snovi in zmesi, za katere je bilo dokazano, da so karcinogene ali mutagene ali da bi v vodnem
okolju ali prek vodnega okolja lahko vplivali na razmnoževanje,
obstojni ogljikovodiki in obstojne strupene organske snovi, ki se kopičijo v organizmih,
cianidi,
kovine in njihove spojine,
arzen in arzenove spojine,
biocidi in sredstva za zaščito rastlin,
suspendirane snovi,
snovi, ki prispevajo k evtrofikaciji (posebno nitrati in fosfati),
snovi, ki neugodno vplivajo na kisikove razmere (in se lahko merijo s parametri, kot so BPK,
KPK itd.),
parametri kemijskega stanja ter posebna onesnaževala za zelo dobro in dobro ekološko stanje
iz predpisa, ki ureja stanje površinskih voda.

Priloga 6
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PRILOGA 6
MERILA ZA DOLOČANJE NAJBOLJŠIH RAZPOLOŽLJIVIH TEHNIK
Merila za določanje najboljših razpoložljivih tehnik so:
uporaba tehnik, pri kateri nastaja malo odpadkov;
uporaba manj nevarnih snovi;
pospeševanje predelave in recikliranja snovi, ki nastajajo in se uporabljajo v procesu, ter
odpadkov, če je to primerno;
primerljivi procesi, naprave ali načini obratovanja, ki so bili uspešno preizkušeni v industrijskem
merilu;
tehnološki napredek in nova znanstvena spoznanja;
vrsta, učinek in obseg posameznih emisij;
začetek obratovanja novih ali obstoječih naprav;
čas, potreben za uvedbo najboljše razpoložljive tehnike;
poraba in vrsta surovin (vključno z vodo), uporabljenih v procesu, ter njihova energetska
učinkovitost;
potreba po preprečevanju ali zmanjšanju celotnega vpliva emisij na okolje in tveganja za okolje
na
najnižjo možno raven;
potreba po preprečevanju nesreč in zmanjšanju njihovih posledic za okolje na najnižjo možno
raven;
informacije, ki jih objavljajo Evropska komisija in druge javne mednarodne organizacije.
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PRILOGA 7
SKLADNOST NAPRAVE Z ZAKLJUČKI O BAT
Pri opredelitvi in preverjanju skladnosti naprave z zaključki o BAT se upoštevajo naslednja navodila:
(1) Z zaključki o BAT mora biti skladna vsaka od dejavnosti iz Priloge 1 te uredbe, če so ti zanjo
objavljeni v Uradnem listu Evropske Unije.
(2) Če zaključki o BAT vsebujejo v BAT 1 zahteve za sistem ravnanja z okoljem, se lahko usklajenost z
zaključkom o BAT 1 za tehnike, ki obravnavajo vsebine glede:
1.
zavezanosti vodstva, vključno z najvišjim vodstvom, za izvajanje učinkovitega sistema
okoljskega upravljanja;
2.
opredelitve okoljske politike, ki vključuje stalno izboljševanje okoljske učinkovitosti naprave;
3.
postopkov za določitev ciljev in kazalnikov učinkovitosti v zvezi s pomembnimi okoljskimi vidiki
ter finančnim načrtovanjem in naložbami za dosego ciljev;
4.
izvajanja postopkov v povezavi s strukturo in odgovornostjo, zaposlovanjem, ozaveščanjem,
usposabljanjem in usposobljenostjo, komunikacijo, vključevanjem zaposlenih, dokumentacijo,
učinkovitim vodenjem procesov, programi vzdrževanja, pripravljenostjo in ukrepanjem v sili in
ohranjanjem skladnosti z okoljsko zakonodajo; glede preverjanja učinkovitosti in izvajanja
popravnih ukrepov, pri čemer je posebna pozornost namenjena spremljanju in merjenju,
popravnim in preventivnim ukrepom, vodenju evidenc, notranjim presojam in neodvisnim
zunanjim presojam, da se ugotovi, ali je sistem ravnanja z okoljem skladen z načrtovano
ureditvijo ter ali se ustrezno izvaja in vzdržuje;
5.
rednega pregledovanja sistema ravnanja z okoljem ter njegove stalne ustreznosti, primernosti
in učinkovitosti, ki ga izvaja najvišje vodstvo, dokazuje s certifikatom standardiziranega sistema
ravnanja z okoljem, ki ga podeli organizacija, ki ima pridobljeno akreditacijo v skladu z Uredbo
(ES) št. 765/2008 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 9. julija 2008 o določitvi zahtev za
akreditacijo in razveljavitvi Uredbe (EGS) št. 339/93 (UL L št. 17 z dne 13. 8. 2008, str. 30),
spremenjeno z Uredbo (EU) 2019/1020 Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 20. junija 2019
o nadzoru trga in skladnosti proizvodov ter spremembi Direktive 2004/42/ES in uredb (ES)
št. 765/2008 in (EU) št. 305/2011 (UL L št. 169 z dne 25. 6. 2019, str. 1).
(3) Ne glede na prejšnji odstavek je treba predložiti opredelitev do izvajanja ostalih tehnik iz zaključka
BAT 1 – sistem ravnanja z okoljem, ki niso vključene v splošne vsebine sistemov ravnanja z okoljem iz
prejšnjega odstavka, kot so spremljanje razvoja čistejših tehnologij, uporaba sektorskih primerjalnih
analiz, okoljski vplivi zaradi razgradnje naprave, načrt za obvladovanje hrupa in vibracij, načrt za
obvladovanje vonjav, načrt za energijsko učinkovitost, načrt ravnanja z ostanki, načrt gospodarjenja z
odpadki, upravljanje tokov odpadkov, načrt za obvladovanje nesreč, popis porabe vode, energije in
surovin ter tokov odpadnih voda in plinov, in druge podobne vsebine.
(4) Če je področje uporabe posameznih zaključkov o BAT ožje ali širše od področja posamezne
dejavnosti, kot jo definira Priloga 1 te uredbe, se zaključki o BAT uporabljajo na način, kot ga določajo
posamezni zaključki o BAT.
(5) Če posamezni zaključek o BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost vsebuje več kot eno
tehniko in zanj velja določba, da je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba ene od spodaj navedenih
tehnik, se lahko upravljavec opredeli samo do ene tehnike, ki jo izvaja ali namerava izvajati.
(6) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost vsebuje dve tehniki in zanj velja
določba, da je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba ene ali obeh navedenih tehnik, se lahko
upravljavec opredeli samo do ene tehnike, ki jo izvaja ali namerava izvajati, če druge tehnike ne izvaja
ali je ne namerava izvajati.
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(7) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost vsebuje več tehnik in zanj velja
določba, da je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba ustrezne kombinacije navedenih tehnik, se lahko
upravljavec opredeli samo do dveh tehnik, ki ju izvaja ali namerava izvajati, če drugih tehnik ne izvaja
ali jih ne namerava izvajati in če kombinacija izbranih tehnik zagotavlja ustrezno raven varstva okolja
glede na cilje tega zaključka o BAT.
(8) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost vsebuje več tehnik in zanj velja
določba, da je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba določene tehnike in ustrezne kombinacije ostalih
navedenih tehnik, se upravljavec opredeli do določene tehnike, glede opredelitve do kombinacije ostalih
spodaj navedenih tehnik pa se uporablja navodilo iz četrtega odstavka prve točke te priloge.
(9) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost vsebuje več tehnik in zanj velja
določba, da je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba ene tehnike ali ustrezne kombinacije spodaj
navedenih tehnik, se lahko upravljavec opredeli do ene tehnike, če drugih tehnik ne izvaja ali jih ne
namerava izvajati.
(10) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost vsebuje več tehnik in zanj velja
določba, da je najboljša razpoložljiva tehnika uporaba vseh navedenih tehnik, se upravljavec opredeli
do vseh tehnik iz tega zaključka o BAT.
(11) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost določa, da se pogostost spremljanja
določenega parametra v odpadni vodi in s tem povezan način spremljanja, kot je na primer uporaba
določenega standarda, uporablja le v primeru neposrednega izpusta v sprejemno vodno telo, odpadna
industrijska voda pa se iz naprave odvaja v javno kanalizacijo in komunalno čistilno napravo, se glede
pogostosti in načina spremljanja uporabljajo določbe iz predpisa iz 16. člena te uredbe.
(12) Če posamezni BAT iz zaključkov o BAT za določeno dejavnost določa ravni emisij parametrov za
neposredne emisije v sprejemno vodno telo, odpadna industrijska voda iz naprave z dejavnostjo iz
Priloge 1 te uredbe pa se odvaja ali se namerava odvajati v kanalizacijo, ki se zaključuje s čistilno
napravo, se pri določitvi ravni emisij parametrov, ki jih čisti čistilna naprava, upošteva njen učinek
čiščenja, če je s tem zagotovljeno enako varstvo okolja kot celote in če to ne vodi k večjemu onesnaženju
okolja.
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Uredba o spremembi Uredbe o požarni taksi

Na podlagi 59. člena Zakona o varstvu pred požarom
(Uradni list RS, št. 3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11,
83/12, 61/17 – GZ, 189/20 – ZFRO in 43/22) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi Uredbe o požarni taksi
1. člen
V Uredbi o požarni taksi (Uradni list RS, št. 34/06 in 25/12)
se v 5. členu število »5« nadomesti s številom »9«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne
1. oktobra 2022.
Št. 00704-13/2022
Ljubljana, dne 10. maja 2022
EVA 2021-1911-0026
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1605.

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju

Na podlagi 19., 63., 64. in 139. člena ter za izvrševanje
97., 178., 178.b, 178.e in 178.h člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13,
175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb) in na podlagi 7. člena
Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 113/05 – uradno
prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09,
8/10 – ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14,
51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter za izvrševanje prvega odstavka 39. člena Zakona o varstvu dokumentarnega in arhivskega gradiva ter arhivih (Uradni list RS, št. 30/06 in 51/14)
Vlada Republike Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o upravnem poslovanju
1. člen
V Uredbi o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18,
14/20, 167/20 in 172/21) se v 6. členu 3. točka spremeni tako,
da se glasi:
»3. elektronska kopija ali elektronski prepis dokumenta v
fizični obliki je dokument, ki je nastal s skeniranjem ali drugačno pretvorbo dokumenta v fizični obliki v elektronsko obliko;«.
Za 3. točko se doda nova 3.a točka, ki se glasi:
»3.a elektronski podpis je kvalificirani elektronski podpis
po Uredbi (EU) št. 910/2014 Evropskega parlamenta in Sveta
o elektronski identifikaciji in storitvah zaupanja za elektronske transakcije na notranjem trgu in o razveljavitvi Direktive
1999/93/ES;«.
5. in 6. točka se spremenita tako, da se glasita:
»5. fizična kopija ali fizični prepis dokumenta v elektronski
obliki je natisnjen ali drugače pretvorjen dokument iz elektronske oblike v fizično obliko;
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6. fizična kopija ali fizični prepis dokumenta v fizični obliki
je fotokopija, računalniški izpis ali drugače podvojen dokument
dokumenta v fizični obliki;«.
12. točka se spremeni tako, da se glasi:
»12. izvirnik dokumenta je dokument v obliki, v kateri je
bil izdan oziroma podpisan;«.
2. člen
V 50. členu se peti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(5) Pri skeniranju dokumentov se zagotovi, da se dokument skenira v celoti, skupaj s pripadajočimi prilogami. Pazi se
na čitljivost in identičnost skenirane slike dokumenta in pripadajočih prilog z dokumentom v fizični obliki.«.
3. člen
V 63.a členu se šesti odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(6) Na dokumentu v elektronski obliki, ki ga z elektronskim podpisom podpiše več oseb, se v skladu s prejšnjim
odstavkom označijo le podatki osebe, ki je dokument izdala.
Če je izdajateljev več, se lahko označi samo, da je dokument
podpisan z elektronskim podpisom.«.
4. člen
65. člen se spremeni tako, da se glasi:
»65. člen
(kopije dokumentov)
(1) Na kopiji dokumenta, ki ga je izdal organ in je namenjen stranki ali drugemu udeležencu postopka, se potrdi skladnost kopije z izvirnikom dokumenta, če ni z uredbo določeno
drugače.
(2) Pred potrditvijo skladnosti kopije z izvirnikom dokumenta se kopija skrbno primerja z izvirnikom dokumenta.
(3) Skladnost kopije z izvirnikom dokumenta se potrdi s
potrdilom na kopiji dokumenta z navedbo organa, zaznamkom
o skladnosti in podpisom javnega uslužbenca. Če je kopija
dokumenta namenjena za uporabo v tujini, se opremi z žigom
organa.«.
5. člen
Za 65. členom se dodajo novi 65.a, 65.b in 65.c člen, ki
se glasijo:
»65.a člen
(elektronska kopija dokumenta v fizični obliki)
(1) Potrdilo o skladnosti elektronske kopije z dokumentom
v fizični obliki lahko namesto javnega uslužbenca samodejno
potrdi informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva s kvalificiranim elektronskim žigom organa, če
je elektronska kopija izdelana v informacijskem sistemu za
vodenje evidence dokumentarnega gradiva. Podatki o javnem
uslužbencu, ki je naredil elektronsko kopijo, se hranijo v informacijskem sistemu.
(2) Na elektronski kopiji, ki jo potrdi javni uslužbenec, se
na vidnem mestu označijo podatki iz petega odstavka 63.a člena te uredbe. Na elektronski kopiji, ki jo potrdi informacijski
sistem, se na vidnem mestu označi, da je potrjena s kvalificiranim elektronskim žigom organa, označijo se tudi podatki
o izdajatelju žiga, njegovi identifikacijski številki in veljavnosti.
(3) Če na elektronski kopiji dokumenta ni prostora za izpis
potrdila, se lahko pri pretvorbi v elektronsko obliko elektronski
kopiji doda dodatna stran.
(4) Elektronska kopija dokumenta v fizični obliki se evidentira k izvirnemu dokumentu v fizični obliki.
65.b člen
(fizična kopija dokumenta v elektronski obliki)
(1) Na fizični kopiji dokumenta v elektronski obliki, opremljenega s podatki iz petega odstavka 63.a člena te uredbe,
se skladnost kopije z izvirnikom dokumenta potrjuje samo, če
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organ presodi, da se bo kopija uporabljala v pravnem prometu,
da se tako izogne verjetnemu naknadnemu potrjevanju, in v
drugih podobnih primerih.
(2) Če fizična kopija odločbe, sklepa ali drugega dokumenta v elektronski obliki, s katerim se ureja pravni položaj, ni
opremljena s potrdilom o skladnosti kopije z izvirnikom dokumenta, se stranka ob vročitvi pouči, da lahko zahteva, da se ji
pošlje izvirnik na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije
z izvirnikom, in da uveljavljanje zahteve ne vpliva na pravni
položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.
(3) Če informacijski sistem organa omogoča preverjanje
pristnosti kopije po elektronski poti oziroma neposredni prevzem elektronskega izvirnika dokumenta, se stranka pouči
tudi o tem. Organ zagotavlja preverjanje pristnosti in prevzem
elektronskega izvirnika še najmanj tri mesece po odpremi kopije dokumenta.
(4) Sporočilo, s katerim organ pouči stranko o postopku
preverjanja pristnosti kopije iz drugega in tretjega odstavka
tega člena, se zapiše na izvirnik dokumenta, lahko pa tudi na
njegovo kopijo, priloženo sporočilo ali na drug primeren način.
(5) Na zahtevo za potrditev fizične kopije se potrditev
opravi na obstoječi kopiji ali pa se izroči oziroma pošlje novo
kopijo s potrdilom o skladnosti.
(6) Organ, ki mu je v zadevah iz njegove pristojnosti
predložena fizična kopija elektronskega dokumenta, ne more
zahtevati, da stranka predloži kopijo s potrdilom o skladnosti
kopije, ampak mora v primeru dvoma v skladu s procesnimi
predpisi sam pridobiti dokument pri organu, ki ga je izdal. Če
organ v skladu s procesnimi predpisi ni pristojen za pridobivanje dokumentov pri drugem organu, zaprošeni organ na poslani
kopiji potrdi skladnost z izvirnikom, če kopija ni poslana, pa
potrdi le dejanje izdaje dokumenta.
65.c člen
(izpisek)
(1) Izpisek iz uradne evidence ali drug dokument, ki ga
v elektronski obliki samodejno izdela informacijski sistem, se
potrdi s kvalificiranim elektronskim žigom organa.
(2) Na izpisku ali v dokumentu iz prejšnjega odstavka se
na vidnem mestu označi, da je potrjen z elektronskim žigom
organa, označijo se tudi podatki o izdajatelju žiga, njegovi
identifikacijski številki in veljavnosti.
(3) Izpisek ali dokument se prevzeme iz informacijskega
sistema ali pa se pošlje na elektronski naslov.«.
6. člen
V 67. členu se v prvem odstavku doda nov drugi stavek, ki
se glasi: »Javni uslužbenec lahko odredi, da nosilec odpreme
pripravi kopijo dokumenta in jo odpremi.«.
7. člen
V 89. členu se v drugem odstavku črta besedilo », enakovrednim lastnoročnemu podpisu,«.
8. člen
V 91. členu se v tretjem odstavku črta besedilo », enakovrednim lastnoročnemu podpisu,«.
9. člen
V 100. členu se v prvem odstavku besedilo »elektronsko podpiše« nadomesti z besedilom »podpiše z elektronskim
podpisom«.
10. člen
V poglavju V. URADNA DEJANJA se naslov 4. oddelka
spremeni tako, da se glasi: »4. Elektronske vloge brez kvalificiranega elektronskega podpisa«.
11. člen
V 101. členu se v prvem odstavku besedilo napovednega
stavka spremeni tako, da se glasi: »Elektronska vloga se lahko
vloži brez kvalificiranega elektronskega podpisa v postopkih:«.
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V drugem odstavku se beseda »lastnoročnemu« nadomesti z besedama »kvalificiranemu elektronskemu«.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
12. člen
Informacijski sistem za vodenje evidence dokumentarnega gradiva omogoči poslovanje organov državne uprave v
skladu s to uredbo v enem letu od njene uveljavitve.
13. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-157/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-3130-0014
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1606.

Uredba o spremembi in dopolnitvah
Uredbe o plačah in drugih prejemkih javnih
uslužbencev za delo v tujini

Na podlagi prvega odstavka 3. člena Zakona o sistemu
plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 – uradno
prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 –
ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14
– ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv,
67/17, 84/18 in 204/21), 44. člena Zakona o zunanjih zadevah
(Uradni list RS, št. 113/03 – uradno prečiščeno besedilo, 20/06
– ZNOMCMO, 76/08, 108/09, 80/10 – ZUTD, 31/15 in 30/18
– ZKZaš) in petega odstavka 70. člena Zakona o državnem
tožilstvu (Uradni list RS, št. 58/11, 21/12 – ZDU-1F, 47/12,
15/13 – ZODPol, 47/13 – ZDU-1G, 48/13 – ZSKZDČEU-1,
19/15, 23/17 – ZSSve, 36/19, 139/20 in 54/21) Vlada Republike
Slovenije izdaja

UREDBO
o spremembi in dopolnitvah Uredbe o plačah
in drugih prejemkih javnih uslužbencev za delo
v tujini
1. člen
V Uredbi o plačah in drugih prejemkih javnih uslužbencev
za delo v tujini (Uradni list RS, št. 14/09, 16/09 – popr., 23/09,
51/10, 67/10, 80/10 – ZUTD, 41/12, 68/12, 47/13, 96/14, 39/15,
57/15, 73/15, 98/15, 6/16, 38/16, 62/16, 4/17, 26/17, 35/17,
54/17, 5/18, 35/18, 43/18, 64/18, 6/19, 35/19, 59/19, 78/19,
7/20, 129/20, 3/21, 16/21, 61/21, 87/21, 158/21 in 15/22) se v
15. členu tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Pripadniku policije, ki na delu v tujini opravlja posebno nevarne naloge, pripada dodatek v višini 304,21 eura. Za
posebno nevarne naloge na delu v tujini štejejo naloge:
– pirotehnika,
– pripadnika protiteroristične enote,
– pripadnika enote za delovanje pod krinko ali za varovanje zaščitenih prič ali drugih varovanih oseb.«.
2. člen
V prilogi 5 se:
– za vrstico, ki določa najvišji znesek povračil stroškov
vpisnin in šolnin za državo Kitajska, doda nova vrstica, ki se
glasi:
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»
Koreja

45.000 USD
«,
– v vrstici, ki določa najvišji znesek povračil stroškov
vpisnin in šolnin za državo Latvija, za krajem Adazi doda nova
vrstica, ki se glasi:
»
Riga

Seul

23.000 EUR
«.
KONČNA DOLOČBA
3. člen
(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 00704-181/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-3130-0021
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik

1607.

Odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19

Za izvrševanje prvega odstavka 4. člena in prvega odstavka 9. člena Zakona o nalezljivih boleznih (Uradni list RS,
št. 33/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/20 – ZIUZEOP,
142/20, 175/20 – ZIUOPDVE, 15/21 – ZDUOP in 82/21) Vlada
Republike Slovenije izdaja

ODLOK
o začasnih ukrepih za preprečevanje
in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo
COVID-19
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S tem odlokom se zaradi preprečevanja in obvladovanja
okužb z nalezljivo boleznijo COVID-19 določa uporaba zaščitne
maske v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti in
socialnega varstva pri izvajalcih socialno varstvenih storitev in
programov, ki izvajajo nastanitev, ter obvezna razkuževanje rok
in prezračevanje prostorov.
II. UPORABA ZAŠČITNE MASKE
2. člen
Uporaba zaščitne kirurške maske tipa II ali IIR, maske tipa
FFP2 ali maske tipa FFP3 (v nadaljnjem besedilu: zaščitna maska) je obvezna pri gibanju in zadrževanju v zaprtih prostorih izvajalcev zdravstvene dejavnosti, razen v lekarnah, in izvajalcev
socialno varstvenih storitev in programov, ki izvajajo nastanitev.
3. člen
(1) Ne glede na prejšnji člen uporaba zaščitne maske ni
obvezna za:
– otroke do dopolnjenega 6. leta starosti,
– osebe s posebnimi potrebami, ki jim je uporaba zaščitne
maske iz objektivnih razlogov onemogočena.

(2) Pri neposredni komunikaciji z gluhimi, gluhoslepimi in
naglušnimi osebami se, ob upoštevanju zaščite vseh udeleženih, uporaba zaščitnih mask lahko začasno opusti.
(3) Uporaba zaščitne maske v komunikaciji z osebami
iz prejšnjega odstavka ni obvezna za tolmače za slovenski
znakovni jezik.
III. RAZKUŽEVANJE ROK IN PREZRAČEVANJE
POSLOVNIH PROSTOROV TER UPOŠTEVANJE
PRIPOROČIL IN NAVODIL NACIONALNEGA INŠTITUTA
ZA JAVNO ZDRAVJE
4. člen
(1) Ob vstopu v zaprt javni kraj oziroma prostor je obvezno razkuževanje rok z razkužilom, ki je registrirano za ta
namen in uvrščeno v Register biocidnih proizvodov, ki ga vodi
in na svoji spletni strani objavlja Urad Republike Slovenije za
kemikalije.
(2) Razkužila iz prejšnjega odstavka mora zagotoviti upravljavec oziroma izvajalec dejavnosti v zaprtem javnem kraju
oziroma prostoru pri vhodu v tak prostor.
(3) Upravniki večstanovanjskih stavb ob vhodu vanje in
ob vhodu v dvigalo, če ga večstanovanjska stavba ima, zagotovijo namestitev dozatorjev za razkuževanje rok. Namestitev
iz prejšnjega stavka opravi upravnik sam ali zagotovi, da to
opravi tretja oseba, ki jo izbere upravnik, ali pa eden od etažnih
lastnikov, če upravnik nima na razpolago dovolj zaposlenih ali
ne more zagotoviti, da delo opravi tretja oseba.
(4) V večstanovanjskih stavbah, ki v skladu s posebnimi
predpisi nimajo upravnika, namestitev iz prejšnjega odstavka
zagotovijo lastniki večstanovanjskih stavb.
(5) Izvajalci dejavnosti, organizatorji dogodkov oziroma
upravljavci poslovnih stavb morajo poskrbeti za redno prezračevanje zaprtih prostorov, v katerih opravljajo dejavnost oziroma jih upravljajo, v skladu s priporočilom Nacionalnega inštituta
za javno zdravje (v nadaljnjem besedilu: NIJZ).
5. člen
(1) Pri izvajanju vseh dejavnostih ali v okoljih je treba
upoštevati priporočila NIJZ v zvezi s preprečevanjem okužbe
z virusom SARS-CoV-2.
(2) Ob sumu ali potrjenem primeru okužbe z virusom
SARS-CoV-2 je treba ravnati v skladu z navodili NIJZ.
(3) Če je v skladu s predpisom, ki ureja mikrobiološke
preiskave na virus SARS-CoV-2, oseba napotena na testiranje
s testom na virus SARS-CoV-2 z metodo verižne reakcije s polimerazo ali s hitrim antigenskim testom, se ga mora udeležiti,
se umakniti v samoizolacijo in upoštevati druga navodila NIJZ.
IV. PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
6. člen
Z dnem uveljavitve tega odloka preneha veljati Odlok o
začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z
nalezljivo boleznijo COVID-19 (Uradni list RS, št. 22/22, 29/22,
37/22, 51/22, 60/22 – odl. US in 61/22).
7. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
Št. 00704-190/2022
Ljubljana, dne 12. maja 2022
EVA 2022-2711-0065
Vlada Republike Slovenije
Janez Janša
predsednik
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Št.

Sklep o ustanovitvi javnega raziskovalnega
zavoda Znanstveno in inovacijsko središče
Pomurje

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS,
št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP) in prvega
odstavka 67. člena Zakona o znanstvenoraziskovalni in inovacijski dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21) je Vlada Republike
Slovenije sprejela

SKLEP
o ustanovitvi javnega raziskovalnega zavoda
Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje
I. STATUS ZAVODA
1. člen
(1) S tem sklepom se ustanovi javni raziskovalni zavod
Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje.
(2) Ustanovitelj javnega raziskovalnega zavoda Znanstveno in inovacijsko središče Pomurje (v nadaljnjem besedilu:
zavod) je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem
besedilu: vlada).
2. člen
Zavod je pri svojem delu avtonomen, kar mu zagotavlja
predvsem:
1. svobodo raziskovanja in posredovanja znanja;
2. samostojno upravljanje sredstev stabilnega financiranja
v skladu z Zakonom o znanstvenoraziskovalni in inovacijski
dejavnosti (Uradni list RS, št. 186/21; v nadaljnjem besedilu:
ZZrID);
3. samostojno urejanje notranje organiziranosti in delovanja v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom;
4. sprejemanje pogojev za izvolitev v raziskovalne nazive
ob upoštevanju minimalnih pogojev, določenih v splošnem aktu
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
(v nadaljnjem besedilu: ARRS);
5. izvolitve v raziskovalne nazive;
6. izbiro zaposlenih za zasedbo delovnih mest;
7. oblikovanje in določitev področij znanstvenoraziskovalnega dela;
8. volitve, imenovanja in odpoklic organov v skladu z
ZZrID, statutom in drugimi akti;
9. odločanje o oblikah sodelovanja z drugimi organizacijami.
II. IME IN SEDEŽ ZAVODA
3. člen
(1) Ime javnega raziskovalnega zavoda: Znanstveno in
inovacijsko središče Pomurje.
(2) Ime v angleškem jeziku: Pomurje Science and Innovation Centre.
(3) Skrajšano ime: ZIS Pomurje.
(4) Sedež zavoda: Rakičan.
(5) Poslovni naslov zavoda: Lendavska ulica 28, Rakičan,
9000 Murska Sobota.
III. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(1) Dejavnosti zavoda v skladu z Uredbo o standardni
klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) so:
J 58.110 Izdajanje knjig,
J 58.130 Izdajanje časopisov,
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J 58.140 Izdajanje revij in druge periodike,
J 58.190 Drugo založništvo,
J 58.210 Izdajanje računalniških iger,
J 58.290 Drugo izdajanje programja,
J 59.110 Produkcija filmov, video filmov, televizijskih od-

J 59.120 Post produkcijske dejavnosti pri izdelavi filmov,
video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.130 Distribucija filmov, video filmov, televizijskih oddaj,
J 59.200 Snemanje in izdajanje zvočnih zapisov in muzikalij,
J 62.010 Računalniško programiranje,
J 62.020 Svetovanje o računalniških napravah in programih,
J 62.030 Upravljanje računalniških naprav in sistemov,
J 62.090 Druge z informacijsko tehnologijo in računalniškimi storitvami povezane dejavnosti,
J 63.110 Obdelava podatkov in s tem povezane dejavnosti,
J 63.120 Obratovanje spletnih portalov,
J 63.990 Drugo informiranje,
L 68.200 Oddajanje in obratovanje lastnih ali najetih nepremičnin,
M 70.210 Dejavnost stikov z javnostjo,
M 70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje,
M 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje,
M 71.200 Tehnično preizkušanje in analiziranje,
M 72 Znanstvena raziskovalna in razvojna dejavnost,
M 72.1 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
naravoslovja in tehnologije,
M 72.11 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
M 72.110 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
biotehnologije,
M 72.19 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.190 Raziskovalna in razvojna dejavnost na drugih
področjih naravoslovja in tehnologije,
M 72.2 Raziskovalna in razvojna dejavnost na področju
družboslovja in humanistike,
M 73.200 Raziskovanje trga in javnega mnenja,
M 74.200 Fotografska dejavnost,
M 74.300 Prevajanje in tolmačenje,
M 74.900 Drugje nerazvrščene strokovne in tehnične
dejavnosti,
N 77.290 Dajanje drugih izdelkov za široko rabo v najem
in zakup,
N 77.330 Dajanje pisarniške opreme in računalniških
naprav v najem in zakup,
N 77.390 Dajanje drugih strojev, naprav in opredmetenih
sredstev v najem in zakup,
N 77.400 Dajanje pravic uporabe intelektualne lastnine v
zakup, razen avtorsko zaščitenih del,
N 82.190 Fotokopiranje, priprava dokumentov in druge
posamične pisarniške dejavnosti,
N 82.300 Organiziranje razstav, sejmov, srečanj,
N 82.990 Drugje nerazvrščene spremljajoče dejavnosti
za poslovanje,
P 85.422 Visokošolsko izobraževanje,
P 85.510 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju športa in rekreacije,
P 85.520 Izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje
na področju kulture in umetnosti,
P 85.590 Drugje nerazvrščeno izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,
P 85.600 Pomožne dejavnosti za izobraževanje,
R 90.020 Spremljajoče dejavnosti za umetniško uprizarjanje,
R 91.011 Dejavnost knjižnic,
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R 91.012 Dejavnost arhivov,
S 94.120 Dejavnost strokovnih združenj,
S 94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih organizacij.
(2) Zavod je ustanovljen z namenom neodvisnega izvajanja znanstvenoraziskovalne dejavnosti in za izvajanje javne
službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(3) Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti predstavlja znanstvene in družbeno oziroma gospodarsko pomembne ter neodvisne znanstvene raziskave
in podporne dejavnosti za njihovo izvajanje, ki se izvajajo
neprekinjeno, kakovostno in nepridobitno ter katerih rezultati
so javno dostopni ter pomembni za znanstveni in družbeni
oziroma gospodarski razvoj Slovenije. Javna služba na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti obsega raziskovalne
programe in usposabljanje mladih raziskovalcev ter infrastrukturno, upravljavsko in podporno dejavnost ter drugo institucionalno infrastrukturo, programe nacionalnih raziskav in razvoja
znanstvenoraziskovalne dejavnosti, financiranih prek stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti.
(4) Zavod je izvajalec javne službe kot subjekt, katerega
glavni cilj na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti je neodvisna izvedba raziskav oziroma obsežna razširitev rezultatov
teh dejavnosti prek izobraževanja, objav ali prenosa znanja.
(5) Zavod izvaja javno službo na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, s čimer uresničuje svoje temeljno
poslanstvo.
(6) Zavod opravlja temeljno in aplikativno raziskovanje
ter skrbi za razvoj in delovanje infrastrukture v okviru državnih
strateških dokumentov na področju znanstvenoraziskovalne
dejavnosti in inovacij. Zavod skrbi tudi za popularizacijo znanosti ter širjenje znanstvene in tehnične kulture.
(7) V prvih desetih letih bodo področje raziskovanja predvsem ključne omogočitvene tehnologije za digitalizacijo in digitalno preobrazbo, prenos tehnološkega znanja v poslovno
okolje, metodologije in tehnologije za transformacijo linearnega
v krožno gospodarstvo in prenos aplikativnih raziskav v prakso
in industrijo. Navedeno bo zagotovilo prenos raziskovalnih
rezultatov in tehnološkega znanja v okolje ob varovanju intelektualne lastnine in s tem spodbujanje tehnoloških, netehnoloških
in družbenih inovacij, tehnološko zahtevnejšega podjetništva
ter posledično večanje produktivnosti in dodane vrednosti v
gospodarstvu.
(8) Zavod zagotavlja vsestransko dostopnost ter uporabo
znanja v družbi in gospodarstvu, prenos raziskovalnih dosežkov v prakso, popularizacijo znanosti, širjenje znanstvene
kulture in obveščanje javnosti.
(9) Zavod se vključuje v domačo in mednarodno znanstvenoraziskovalno dejavnost in se v ta namen povezuje s
sorodnimi organizacijami v Republiki Sloveniji in v svetu.
(10) Za zagotavljanje enakih možnosti spolov zavod sprejme in izvaja program ukrepov ter najmanj enkrat letno obravnava njegove učinke in o njih poroča v okviru rednih letnih poročil.
5. člen
(1) Zavod lahko poleg dejavnosti javne službe opravlja
tudi tržno dejavnost, povezano z dejavnostmi javne službe, pri
čemer te ne smejo posegati v obseg in kakovost zagotavljanja
javne službe. Kadar zavod opravlja tržno dejavnost, mora biti
cena na trgu oblikovana tako, da upošteva polno lastno ceno
tržne dejavnosti, ki mora vključevati vse neposredne in posredne stroške zagotavljanja te tržne storitve. V kalkulacijo cene
morajo biti všteti vsi stroški, ki so povezani s prodajo blaga in
storitev na trgu ter se nanašajo na izdatke za blago in storitve,
investicije in investicijsko vzdrževanje ter stroške dela.
(2) Zavod opravlja dejavnost tudi za druge naročnike v
obsegu in na način, ki je določen z letnim programom dela in
finančnim načrtom zavoda.
(3) Zavod prodajo blaga in storitev na trgu lahko izvaja le,
če z izvajanjem te dejavnosti zagotovi najmanj pokritje vseh s
to dejavnostjo povezanih odhodkov.
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6. člen
(1) Zavod lahko ob izpolnjevanju pogojev po predpisih, ki
urejajo visokošolsko izobraževanje, v okviru svoje znanstvenoraziskovalne dejavnosti sodeluje z univerzami in samostojnimi
visokošolskimi zavodi pri oblikovanju in izvajanju visokošolskega izobraževanja.
(2) Zavod lahko na podlagi predhodnega soglasja ustanovitelja postane pridružena članica univerze.
(3) Podrobnejše določbe o postopku povezovanja ter o
sodelovanju zavoda z univerzami in samostojnimi visokošolskimi zavodi se opredelijo v statutu.
7. člen
(1) Zavod in raziskovalci spodbujajo uporabo, zaščito in
prenos znanja na način, da so raziskovalni rezultati, financirani iz javnih virov, preneseni v družbo oziroma gospodarstvo.
Prihodki iz dejavnosti prenosa znanja se lahko namenijo le
za financiranje osnovne dejavnosti zavoda ali uporabijo za
nagrajevanje izumiteljev skladno z zakonom, ki ureja izume iz
delovnega razmerja.
(2) Zavod lahko v okviru svoje dejavnosti ustanovi drug
zavod s soglasjem ustanovitelja.
(3) Ne glede na zakon, ki ureja javne finance, lahko zavod
v skladu s 77. členom ZZrID zaradi prenosa znanja v družbo
oziroma gospodarstvo ustanovi gospodarsko družbo.
(4) Gospodarsko družbo zavod ustanovi skladno z zakonom, ki ureja gospodarske družbe, in vanjo vstopa z intelektualno lastnino, pridobljeno z izvajanjem znanstvenoraziskovalne
dejavnosti. Intelektualna lastnina mora biti veljavno vrednotena
na dan sklenitve družbene pogodbe, skladno s postopki, ki
urejajo intelektualno lastnino. Pri tem kot ustanovitelj odgovarja
za obveznosti ustanovljene pravne osebe do višine svojega
kapitalskega vložka.
(5) Način vrednotenja intelektualne lastnine, postopek izbire zasebnega soustanovitelja, postopek in pogoji ustanavljanja, gospodarske družbe ter strategija izstopa iz ustanovljene
pravne osebe so opredeljeni v posebnem aktu zavoda, ki ga
sprejme upravni odbor in h kateremu poda soglasje ustanovitelj. Določila, ki se nanašajo na posamičen primer ustanovitve
gospodarske družbe, so opredeljena v družbeni pogodbi.
(6) Za ustanovitev gospodarske družbe, ki mora temeljiti
na družbeni pogodbi, zavod potrebuje soglasje ustanovitelja,
in sicer na predlog upravnega odbora zavoda. Pripravljena
mora biti vsa potrebna dokumentacija, na podlagi katere lahko
ustanovitelj sprejme odločitev.
IV. ORGANIZACIJA IN ORGANI ZAVODA
8. člen
Podrobnejša organiziranost zavoda se določi s statutom.
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor in
– znanstveni svet.

9. člen

1. Upravni odbor
10. člen
(1) Organ upravljanja zavoda je upravni odbor, ki ga sestavlja pet članov, od katerih:
– dva člana imenuje ustanovitelj na način, da je med predstavniki ustanovitelja upoštevana uravnotežena zastopanost
spolov, skladno z zakonom, ki ureja enake možnosti spolov, in
sicer enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in
enega na predlog ministrstva za gospodarstvo,
– dva člana imenuje znanstveni svet zavoda iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti. Imenovana
člana iz vrst uporabnikov ne smeta prihajati iz iste institucije,
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– enega člana izvolijo zaposleni delavci zavoda izmed
sebe.
(2) Predsednika in podpredsednika upravnega odbora
zavoda izvolijo člani upravnega odbora izmed sebe.
(3) Predstavnika ustanovitelja, ki ju imenuje vlada, se
izbereta na podlagi skupnega javnega poziva ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva za gospodarstvo. Če se na
javni poziv ne prijavi zadostno število kandidatov oziroma če
prijavljeni kandidati ne izpolnjujejo pogojev, določenih v javnem
pozivu in je treba zagotoviti nemoteno delovanje upravnega
odbora, ministrstvi iz prve alineje prvega odstavka tega člena
vladi v imenovanje predlagata kandidata, ki izpolnjujeta pogoje
iz tega javnega poziva, brez ponovljenega javnega poziva.
(4) Predstavnika uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane javnosti znanstveni svet imenuje na podlagi javnega
poziva.
(5) Način imenovanja članov iz vrst uporabnikov zavoda
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na zavodu se podrobneje določi v statutu.
11. člen
(1) Upravni odbor je organ upravljanja zavoda.
(2) Upravni odbor zavoda ima naslednje pristojnosti:
1. sprejema splošne akte zavoda ter akt o notranji organizaciji in sistematizaciji delovnih mest;
2. sprejema strategijo razvoja zavoda in spremlja njeno
uresničevanje;
3. sprejema letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. sprejema letno poročilo zavoda;
5. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejema razporeditev sredstev S-ZRD-O;
6. na predlog direktorja in ob predhodnem mnenju znanstvenega sveta sprejme akt prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID;
7. sprejme poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. odloča o zadevah gospodarske in materialne narave;
9. odloča o predlogu direktorja o uporabi presežka prihodkov nad odhodki;
10. na predlog direktorja ustanovitelju predlaga način
pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki;
11. daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o
posameznih vprašanjih;
12. izvaja nadzor nad vodenjem poslov ter nad finančnim
in premoženjskim stanjem zavoda;
13. sprejema statut, h kateremu, ne glede na določbe
zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje ustanovitelja;
14. imenuje zunanje revizorje za pregled finančnega poslovanja zavoda;
15. potrjuje program notranje revizije in program notranjega nadzora;
16. daje soglasje za posle, ki se v statutu določijo kot
posli, za katere je potrebno soglasje upravnega odbora;
17. od direktorja lahko zahteva informacije glede katerega
koli poročila ali zadeve v zvezi s poslovanjem zavoda;
18. imenuje in razrešuje direktorja zavoda, k čemur ne
glede na določbe zakona, ki ureja zavode, ni potrebno soglasje
ustanovitelja;
19. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
20. določa cenike za opravljanje prodaje in storitev na
trgu ter sprejme akt, ki ureja prodajo blaga in storitev na trgu;
21. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
22. sprejema poslovnik upravnega odbora;
23. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom in statutom zavoda.
(3) Upravni odbor ministrstvo, pristojno za znanost:
– obvešča o imenovanju oziroma razrešitvi direktorja v
7 dneh od njegovega imenovanja oziroma razrešitve,
– seznanja z besedilom statuta in njegovih sprememb
v 7 dneh po njihovem sprejetju,
– na podlagi njegovih usmeritev ali na njegovo zahtevo
obvešča o sprejetih odločitvah upravnega odbora,
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– vsako leto v letnem poročilu zavoda poroča ustanovitelju o delu upravnega odbora.
12. člen
(1) Mandat članov upravnega odbora zavoda je štiri leta.
Upravni odbor je konstituiran, ko je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica članov. Konstitutivno sejo skliče in do
imenovanja predsednika upravnega odbora vodi direktor.
(2) Način dela upravnega odbora se določi s statutom
oziroma poslovnikom upravnega odbora.
(3) Člani upravnega odbora zavoda morajo svoje naloge
opravljati s skrbnostjo dobrega gospodarstvenika. Za kršitev dolžne skrbnosti in za kršitve varovanja poslovne skrivnosti so odškodninsko odgovorni po splošnih načelih obligacijskega prava.
2. Direktor
13. člen
(1) Direktor je poslovodni organ zavoda.
(2) Direktor vodi, zastopa in predstavlja zavod ter je odgovoren za zakonitost poslovanja zavoda. Opravlja naslednje
naloge:
1. skrbi in odgovarja za zakonitost dela zavoda in za
izvajanje njegovih obveznosti, določenih z zakonom, drugimi
predpisi, tem sklepom ter splošnimi akti zavoda;
2. upravnemu odboru predlaga v sprejetje splošne akte
zavoda;
3. upravnemu odboru predlaga v sprejetje statut in akte o
notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest;
4. upravnemu odboru predlaga sprejetje letnega programa dela in finančni načrt zavoda;
5. upravnemu odboru predlaga v sprejetje letno poročilo
o delu zavoda;
6. upravnemu odboru predlaga v sprejetje strategijo razvoja zavoda;
7. upravnemu odboru predlaga v sprejetje razporeditev
sredstev S-ZRD-O;
8. upravnemu odboru predlaga v sprejetje akt prejemnika
stabilnega financiranja iz 29. člena ZZrID;
9. sprejema akte v posamičnih zadevah iz pristojnosti
zavoda, če s predpisi ni določeno drugače;
10. pripravi predlog odločitve o uporabi presežka prihodkov nad odhodki in pokrivanja presežka odhodkov nad prihodki
za upravni odbor;
11. obravnava mnenja in predloge znanstvenega sveta;
12. imenuje strokovne komisije in druga delovna telesa za
izvajanje nalog iz svoje pristojnosti;
13. opravlja druge naloge skladno z zakonom, tem sklepom oziroma statutom.
(3) Naloge direktorja se podrobneje opredelijo v statutu.
(4) Direktor je odgovoren, da zavod posluje v skladu z zakonom, drugimi predpisi, tem sklepom in splošnimi akti zavoda.
(5) Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
(6) Direktor mora pri svojem delu ravnati nepristransko
in s skrbnostjo dobrega strokovnjaka ter varovati poslovne
skrivnosti zavoda. Direktor odgovarja zavodu za škodo, ki jo je
povzročil s svojim nevestnim oziroma protipravnim ravnanjem.
14. člen
(1) Direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor zavoda.
(2) Mandat direktorja je pet let in je lahko po poteku mandatne dobe ponovno imenovan.
(3) Za direktorja zavoda je lahko imenovan raziskovalec,
ki ima izobrazbo, pridobljeno po študijskem programu tretje stopnje, oziroma izobrazbo, ki ustreza ravni izobrazbe, pridobljene
po študijskih programih tretje stopnje in je v skladu z zakonom,
ki ureja slovensko ogrodje kvalifikacij, uvrščena na 10. raven,
s področja dejavnosti zavoda, ter izpolnjuje naslednje pogoje:
– aktivno obvlada slovenski in en svetovni jezik s prednostjo znanja angleškega jezika,
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– ima izkušnje pri opravljanju zahtevnejših vodstvenih
nalog,
– ima sposobnosti za organiziranje in vodenje znanstvenoraziskovalnega dela,
– izpolnjuje kriterije za vodjo temeljnega raziskovalnega
projekta,
– pripravi vizijo razvoja zavoda za pet let,
– ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno
kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev,
– izpolnjuje druge pogoje, ki jih določajo veljavni predpisi.
15. člen
Direktor zavoda lahko opravlja znanstvenoraziskovalno
obveznost kot dopolnilno zaposlitev pri istem ali drugem delodajalcu v obsegu, ki ne presega 20 % polnega delovnega časa
na teden. Dopolnilna zaposlitev se lahko financira iz sredstev
Javne agencije za raziskovalno dejavnost Republike Slovenije
ali iz drugih sredstev.
16. člen
(1) Zavod ima lahko enega namestnika direktorja. Število
pomočnikov direktorja se določi s statutom.
(2) S statutom se določi tudi način določanja zaposlenih,
ki opravljajo naloge vodenja notranje organizacijske enote.
3. Znanstveni svet
17. člen
(1) Za obravnavanje in odločanje o vprašanjih s področja
strokovnega dela zavoda se oblikuje znanstveni svet.
(2) Znanstveni svet je strokovni organ zavoda.
(3) Pristojnosti znanstvenega sveta so:
1. odloča o strokovnih vprašanjih v okviru pooblastil, določenih v statutu ali drugih splošnih aktih zavoda;
2. daje mnenje k strategiji razvoja zavoda;
3. obravnava letni program dela in finančni načrt zavoda;
4. daje mnenje na predlog direktorja o razporeditvi sredstev S-ZRD-O;
5. daje mnenje k aktu prejemnika stabilnega financiranja
iz 29. člena ZZrID, ki ga predlaga direktor;
6. oblikuje strokovne podlage za pripravo raziskovalnih
programov;
7. obravnava poročilo o evalvaciji iz 31. člena ZZrID;
8. podaja mnenje v postopku imenovanja oziroma razrešitve direktorja zavoda;
9. imenuje komisije in druga delovna telesa za izvajanje
nalog iz svoje pristojnosti;
10. daje mnenja in pobude glede organizacije in pogojev
za razvoj dejavnosti;
11. opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalne nazive;
12. izvaja druge naloge v skladu s tem sklepom oziroma
statutom ter drugimi akti zavoda.
(4) Direktor je član znanstvenega sveta po funkciji in ne
more biti izvoljen za predsednika.
(5) Za člana znanstvenega sveta je lahko imenovan znanstveni svetnik, strokovno raziskovalni svetnik, višji znanstveni
sodelavec, višji strokovno raziskovalni sodelavec, vodja notranje organizacijske enote in vodja programa.
(6) Član znanstvenega sveta ne more biti hkrati član
upravnega odbora zavoda.
(7) Sestava, dolžina mandata, način oblikovanja in podrobnejše naloge znanstvenega sveta se v skladu s tem sklepom določijo v statutu, na način, da je upoštevana uravnotežena zastopanost spolov članov.
V. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
18. člen
(1) Zavod je lastnik stvarnega premoženja, pridobljenega
iz javnih in drugih virov.
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(2) Zavod ravna s stvarnim premoženjem, ki ga ima v
lasti, v skladu s četrtim odstavkom 2. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti
(Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), ZZrID, tem sklepom in
statutom.
(3) Zavod je pred sklenitvijo pravnega posla, s katerim
odtuji ali obremeni stvarno premoženje, katerega pogodbena
vrednost presega 50.000 eurov, in pred brezplačno odtujitvijo
ali obremenitvijo stvarnega premoženja dolžan pridobiti pisno
soglasje vlade. Pravni posli, sklenjeni brez predhodnega pisnega soglasja, so nični.
(4) Sredstva, pridobljena iz ravnanja s stvarnim premoženjem, se uporabijo za amortizacijo, investicije, investicijsko
vzdrževanje in opremo.
19. člen
(1) Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti,
zavod pridobiva:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije in drugih evropskih institucij,
– iz proračunov lokalnih skupnosti,
– s plačili za storitve,
– s prodajo blaga in storitev na trgu,
– z donacijami in darili,
– iz drugih virov.
(2) Zavod posluje prek podračuna, odprtega pri Upravi
Republike Slovenije za javna plačila.

virov.

20. člen
(1) Javna služba se financira oziroma sofinancira iz javnih

(2) Sredstva za izvajanje javne službe na področju znanstvenoraziskovalne dejavnosti se zagotavljajo kot sredstva za
stabilno financiranje znanstvenoraziskovalne dejavnosti, ki jih
zavod pridobiva na podlagi šestletne pogodbe o stabilnem
financiranju znanstvenoraziskovalne dejavnosti, sklenjene z
ARRS.
(3) Prihodki znanstvenoraziskovalne dejavnosti iz 2. ter
5. do 9. točke drugega odstavka 12. člena ZZrID se pri zavodu
kot prejemniku stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne
dejavnosti obravnavajo enako kot prihodki javne službe.
(4) Prihodki znanstvenoraziskovalne in z njo povezane
dejavnosti iz proračuna Evropske unije za izvajanje centraliziranih in drugih programov Evropske unije ter od drugih evropskih
institucij se pri zavodu obravnavajo enako kot prihodki javne
službe.
(5) Sredstva za izvajanje nalog javne službe ter strokovne
in druge naloge v skladu z veljavnimi predpisi, zavod pridobiva
na podlagi letnega programa teh nalog. Program teh nalog je
pripravljen za obdobje enega leta. Višina in način pridobivanja
sredstev iz državnega proračuna se uredita s pogodbo med
zavodom in pristojnim ministrstvom oziroma drugim pristojnim
organom.
21. člen
(1) Pri zavodu se lahko ustanovi raziskovalni sklad, ki se
lahko financira iz donacij, presežkov prihodkov nad odhodki zavoda, ob upoštevanju 23. člena tega sklepa in skladno z zakonom, ki ureja fiskalno pravilo, in drugih virov ter je namenjen za:
– odpiranje novih raziskovalnih področij in podporo obetavnih projektov,
– posebno podporo za strokovno napredovanje perspektivnih raziskovalcev in
– vključevanje tujih raziskovalcev v delo zavoda.
(2) Oblikovanje, upravljanje in podrobnejši namen uporabe raziskovalnega sklada se določijo s statutom.
(3) S sredstvi raziskovalnega sklada zavoda upravlja direktor zavoda.
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VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV
NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV
ZA DELO
22. člen
Zavod prihodke in odhodke javne službe ter tržne dejavnosti vodi ločeno v skladu z veljavnimi finančnimi predpisi.
23. člen
(1) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz tretjega odstavka 4. člena in tretjega odstavka
20. člena tega sklepa, ob upoštevanju zakona, ki ureja fiskalno
pravilo, sme zavod nameniti le za izvajanje in razvoj dejavnosti.
O razporeditvi odloči upravni odbor na predlog direktorja.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, ob upoštevanju
zakona, ki ureja fiskalno pravilo, zavod lahko nameni za izvajanje in razvoj dejavnosti. O razporeditvi odloči upravni odbor
na predlog direktorja.
(3) Zavod za pokritje presežka odhodkov nad prihodki,
ustvarjenega iz javne službe in z dejavnostmi iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa, nameni tudi presežek
prihodkov nad odhodki, ustvarjen z dejavnostmi iz prvega odstavka 6. člena tega sklepa. O načinu poravnave primanjkljaja
odloči ustanovitelj na predlog upravnega odbora zavoda.
(4) Presežka odhodkov nad prihodki, ustvarjenega z dejavnostmi iz prvega odstavka 5. člena tega sklepa, zavod ne
sme pokriti iz sredstev javne službe ali dejavnosti iz tretjega in
četrtega odstavka 20. člena tega sklepa. O načinu poravnave
primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora
zavoda.
(5) V primeru presežka odhodkov nad prihodki po obračunskem načelu na javni službi, drugi dejavnosti ali na ravni
zavoda mora zavod naročiti revizijo računovodskih izkazov na
način, kot ga določa zakon, ki ureja zunanjo revizijo.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI ZAVODA
V PRAVNEM PROMETU
24. člen
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki nastopa v pravnem prometu samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi
brez omejitev, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena tega
sklepa.
VIII. ODGOVORNOSTI ZA OBVEZNOSTI ZAVODA
25. člen
(1) Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti zavoda iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do
vrednosti premoženja, pridobljenega iz državnega proračuna,
s katerim zavod razpolaga.
(2) Ustanovitelj ne odgovarja za obveznosti zavoda iz
naslova izvajanja tržne dejavnosti.
(3) Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine finančnih sredstev, s katerimi lahko razpolaga, ne glede na njihov vir.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26. člen
Zavod se ustanovi z vpisom v sodni register.
27. člen
(1) Za čas do imenovanja direktorja, vendar največ za
obdobje enega leta, ustanovitelj s sklepom imenuje vršilca
dolžnosti direktorja zavoda, ki je pooblaščen, da opravi priprave
za začetek dela zavoda ter organizira delo oziroma poslovanje
zavoda.
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(2) Javni razpis za imenovanje direktorja v skladu s tem
sklepom objavi vršilec dolžnosti direktorja najpozneje v štirih
mesecih od ustanovitve zavoda.
(3) Ne glede na četrti in peti odstavek 10. člena tega
sklepa vršilec dolžnosti direktorja sprejme sklep o načinu imenovanja članov upravnega odbora iz vrst uporabnikov zavoda
oziroma zainteresirane javnosti in izmed zaposlenih delavcev
na zavodu. Mandat tako imenovanih članov upravnega odbora
preneha po sprejemu statuta in imenovanju članov upravnega odbora iz vrst uporabnikov zavoda oziroma zainteresirane
javnosti in izmed zaposlenih delavcev na zavodu v skladu s
statutom.
(4) Ne glede na tretji odstavek 10. člena tega sklepa za
prvo imenovanje upravnega odbora na podlagi tega sklepa
imenuje predstavnika ustanovitelja v upravnem odboru vlada
na predlog ministrstva, pristojnega za znanost, in ministrstva,
pristojnega za gospodarstvo, brez izvedbe javnega poziva in
pri tem upošteva uravnoteženo zastopanost spolov, skladno z
zakonom, ki ureja enake možnosti spolov.
28. člen
Ne glede na 1. točko prvega odstavka 11. člena tega sklepa sprejme prvi akt o notranji organizaciji dela in sistemizaciji
delovnih mest vršilec dolžnosti direktorja zavoda, in sicer v
45 dneh od dneva uveljavitve tega sklepa.
29. člen
(1) Upravni odbor se oblikuje v skladu s tem sklepom v
treh mesecih od ustanovitve zavoda.
(2) Upravni odbor sprejme statut v dveh mesecih, druge
splošne akte zavoda pa v šestih mesecih od konstituiranja.
(3) Zavod mora akt prejemnika stabilnega financiranja iz
29. člena ZZrID sprejeti v dveh mesecih od začetka veljavnosti
splošnega akta ARRS iz tretjega odstavka 17. člena ZZrID
oziroma v dveh mesecih po oblikovanju znanstvenega sveta.
30. člen
Znanstveni svet se oblikuje v skladu s tem sklepom v
šestih mesecih od ustanovitve zavoda.
31. člen
(1) Za izvrševanje prehodnih določb tega sklepa in za vpis
statusnopravnih zadev v sodni register in druge javne evidence
v rokih, določenih s predpisi in tem sklepom, je pooblaščen
vršilec dolžnosti direktorja zavoda.
(2) Vršilec dolžnosti direktorja vloži predlog za vpis zavoda v sodni register najpozneje v petnajstih dneh od dneva
uveljavitve tega sklepa.
32. člen
Vršilec dolžnosti direktorja vloži vlogo za vpis v zbirko
podatkov o izvajalcih znanstvenoraziskovalne dejavnosti po
ZZrID (evidenca raziskovalnih organizacij) pri ARRS.
33. člen
(1) Za ustanovitev in začetek dela zavoda ustanovitelj
v finančnem načrtu ARRS zagotovi do 800.000 eurov letno v
letih 2022 in 2023.
(2) Začetna sredstva za ustanovitev in začetek dela v
višini 15.000 eurov Ministrstvo za izobraževanje, znanost in
šport nakaže zavodu na podlagi sklepa, pod pogojem, da je
predhodno imenovan vršilec dolžnosti direktorja, pri čemer so
navedena sredstva v letu 2022 vključena v sredstva iz prejšnjega odstavka.
(3) Sredstva za programski steber financiranja (PSF-O) in
sredstva za institucionalni steber financiranja (ISF-O) zavoda
kot novega prejemnika stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti se skladno s splošnim aktom ARRS
iz sedmega odstavka 25. člena ZZrID določijo v tretjem letu
ustanovitve zavoda.
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(4) Za leti 2022 in 2023 se vsa sredstva iz prvega odstavka tega člena, zmanjšana za sredstva iz drugega odstavka
tega člena, zagotovijo na podlagi finančnega načrta ARRS v
skladu s programom dela in finančnim načrtom zavoda, razen
sredstev za investicije, ki jih zagotovi MIZŠ.
(5) ARRS prvo letno pogodbo o financiranju z zavodom
sklene po potrditvi programa dela in finančnega načrta zavoda.
(6) V šestem letu prvega pogodbenega obdobja iz 28. člena ZZrID pred začetkom pogajanj ARRS prvič preveri izpolnjevanje pogojev po 80. členu ZZrID. Če zavod takrat ne izpolnjuje
pogojev, se pogoji ponovno preverijo, ko je izpolnjen pogoj
osmih zaključenih koledarskih let delovanja zavoda.
34. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem
listu Republike Slovenije.
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