PRILOGA 4
OBSEG IN VSEBINA DOKUMENTACIJE V VLOGI ZA OKOLJEVARSTVENO DOVOLJENJE
ZA NAPRAVE, KI LAHKO POVZROýAJO ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEýJEGA OBSEGA
Dokumentacija, ki dokazuje izpolnjevanje zahtev iz prvega odstavka 7. þlena, mora vsebovati:
1. podatke o upravljavcu naprave
2. podatke o napravi in dejavnostih, ki v njej potekajo:
¾ navedba dejavnosti, vrste in oznake naprave v skladu s prilogo 1
¾ navedba najveþje proizvodne zmogljivosti naprave in režima obratovanja naprave
¾ navedbo kraja naprave (naselje, ulica in hišna številka ali zemljišþ, kjer se naprava
nahaja)
¾ navedba vseh zahtevkov o katerih naj se odloþi v dovoljenju
¾ dokazilo o posesti naprave, þe upravljavec ni njen lastnik
¾ navedba prostorskih aktov, iz katerih je razvidna umešþenost dejavnosti/naprave v
prostor
¾ navedbo zgornjih podatkov za druge naprave, istega upravljavca na istem kraju
3. podatke o predvidenih:
¾ vrstah in koliþinah surovin, pomožnih sredstev, drugih snovi proizvedenih in porabljenih
v napravi ali drugi napravi in o naþinu njihovega skladišþenja
¾ proizvodnji in porabi energije
¾ nepremiþnih tehnoloških enotah in tehnoloških procesih v napravi ali drugi napravi
¾ opis lokacije z grafiþnim prikazom objektov, naprav in infrastrukture
¾ vrstah, koliþinah ter naþinih ravnanja z odpadki, ki bodo nastajali ali se bodo uporabljali
v napravi ali drugi napravi
¾ virih emisij iz naprave ali druge naprave in njihovih iztokih/odvodnikih v okolje
¾ koliþinah odpadnih plinov in vod ter o vrstah, koliþinah in koncentracijah emisij iz
naprave ali druge naprave v posamezne dele okolja
¾ obratovalnem monitoringu za napravo ali drugo napravo:
¾ opis merilnih mest in mest vzorþenja
¾ navedbo merjenih parametrov in pogostost meritev
¾ navedbo metod merjenja in vrednotenja parametrov
4. podatke o predvidenih ukrepih in tehnikah za prepreþevanje ali, kjer to ni možno,
zmanjševanje emisij in odpadkov iz naprave ali druge naprave, predvsem z uporabo
najboljših razpoložljivih tehnik, še zlasti o:
¾ prepreþevanju onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik
¾ prepreþevanju onesnaževanja okolja veþjega obsega
¾ prepreþevanju nastajanja odpadkov oziroma ponovni uporabi, predelavi ali
odstranjevanju, þe predelava tehniþno ali ekonomsko ni mogoþa, odpadkov nastalih
v napravi ali drugih odpadkov
¾ uþinkoviti rabi energije
¾ prepreþevanju nesreþ in omejevanju njihovih posledic
¾ prepreþevanju tveganja za onesnaževanje okolja in
¾ vzpostavitvi zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokonþnem prenehanju
njenega obratovanja (npr. analiza tal, izpraznitev rezervoarjev in infrastrukture za
prenos snovi, odstranitev in primerno ravnanje s preostalimi odpadki …)
5. primerjavo skladnosti delovanja naprave z delovanjem, kot je dosegljivo z uporabo
najboljših razpoložljivih tehnik opisanih v referenþnih dokumentih, še posebej:
¾ primerjava emisij dosegljivih s predlaganimi tehnikami in emisijskimi nivoji, navedenimi
v referenþnih dokumentih
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¾ primerjava nastajanja in ravnanja z odpadki
¾ primerjava specifiþnih kazalcev porabe naravnih virov in energije
podatke o stanju okolja na kraju naprave ali druge naprave:
¾ opredelitev kraja naprave glede na obmoþja varstva pred hrupom, druga varovana
obmoþja, naravne vrednoste in dobrine
¾ opis obstojeþega stanja okolja na katerega bo ali že vpliva naprava ali druga
naprava (kakovost zraka, voda in tal in njihova recipientska sposobnost)
¾ posegi v okolje na kraju naprave v preteklosti (zgodovina razvoja dejavnosti,
okoljske nesreþe ...)
podatke o predvidenih vplivih na okolje ob obratovanju naprave ali druge naprave:
¾ opredelitev predvidenih pomembnejših vplivov emisij iz naprave ali druge naprave (iz
toþke 3 zgoraj) na okolje
¾ elaborat o doloþitvi vplivnega obmoþja naprave z opredelitvijo obmoþja, na katerem
je mogoþe priþakovati, da bo obratovanje naprave povzroþilo obremenitev okolja, ki
lahko vpliva na zdravje ali premoženje ljudi, þe gre za novo napravo ali veþjo
spremembo
idejna zasnova ali idejni projekt po predpisih o graditvi objektov, þe gre za poseg, ki
zahteva gradnjo
poljuden povzetek celotne vloge

ýe se postopek za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave izvaja soþasno
s postopkom izdaje okoljevarstvenega soglasja, se k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja podatkov iz toþk 6. in 7. ne prilaga.
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Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe
o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja
zaradi odlaganja odpadkov

Na podlagi četrtega odstavka 112. in četrtega odstavka
113. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06
– uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US
in 33/07 – ZPNačrt) izdaja Vlada Republike Slovenije

UREDBO
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o okoljski
dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov
1. člen
V Uredbi o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi
odlaganja odpadkov (Uradni list RS, št. 129/04, 68/05, 28/06 in
132/06) se v 2. členu v 16. točki besedilo »ki so sofinancirani
tudi iz sredstev državnega proračuna,« črta.
2. člen
V 19. členu se za četrtim odstavkom doda nov peti odstavek, ki se glasi:
»(5) Za nepravočasno plačano okoljsko dajatev mora zavezanec za plačilo okoljske dajatve plačati zakonite zamudne
obresti.«.

3. člen
V 20. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
»(3) Znesek mesečne akontacije plačila okoljske dajatve
za odlaganje odpadkov na odlagališču, ki ni javna infrastruktura
oziroma, ki je javna infrastruktura, zapade v plačilo vsakega
desetega dne v mesecu za pretekli mesec.«.
4. člen
Besedilo 21. člena se spremeni tako, da se glasi:
»Če agencija ugotovi, da zavezanec napovedi ni vložil
oziroma je ni vložil v predpisanem roku ali v napovedi ni pravilno obračunal osnove za plačilo okoljske dajatve, mu okoljsko
dajatev odmeri na podlagi podatkov o letnih količinah odloženih
odpadkov iz dovoljenja za odlaganje odpadkov, pri čemer mu
z odločbo naloži, da v petnajstih dneh od dokončnosti odločbe
plača svojo obveznost.«.
5. člen
Besedilo 22. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(1) Občina je upravičena do nakazila sredstev iz državnega proračuna iz naslova okoljske dajatve, če se ta sredstva
vložijo v infrastrukturo javne službe v njeni lasti v skladu z
operativnimi programi varstva okolja s področja ravnanja s
komunalnimi odpadki in občina za to nakazilo izpolnjuje pogoje
iz te uredbe.
(2) Občina je pod pogoji iz prejšnjega odstavka upravičena do nakazila sredstev iz državnega proračuna iz naslova
okoljske dajatve tudi za plačani delež okoljske dajatve zaradi

