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Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Predlog zakona o 

VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) 

- prva obravnava - EPA 1073 - III 

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE 

EVA: 1998-2511-0105 
Številka: 354-27/2003-1 
Ljubljana, 27.11.2003 

Vlada Republike Slovenije je na 49. redni seji dne 27.11.2003 
določila besedilo: 

- PREDLOGA ZAKONA O VARSTVU OKOLJA, 

Državnega zbora Republike Slovenije določila, da bodo kot 
njeni predstavniki na sejah Državnega zbora Republike 
Slovenije in njegovih delovnih teles sodelovali: 

mag. Janez Kopač, minister za okolje, prostor in energijo, 
mag. Radovan Tavzes, državni podsekretar v Ministrstvu 
za okolje, prostor in energijo, 
Dušan Pichler, državni podsekretar v Ministrstvu za okolje, 
prostor in energijo. 

ki ga pošilja v prvo obravavo na podlagi 114. člena poslovnika 
Državnega zbora Republike Slovenije. 

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 45. člena poslovnika 
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 235. člena poslovnika 

Mirko Bandelj, l.r. 
GENERALNI SEKRETAR 
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Na podlagi ZVO je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, dolžno 
pripraviti poročilo o stanju okolja, ki ga obravnava in sprejme 
Državni zbor Republike Slovenije. Zadnje poročilo o stanju okolja 
je omenjeno ministrstvo pripravilo letos, Vlada Republike Slovenije 
pa ga je že sprejela in posredovala Državnemu zboru. 

Veljavni ZVO je postavil temelje modernega varstva okolja v 
Republiki Sloveniji. Poenotil je principe varstva okolja in ga iz do 
tedaj običajnega načina reševanja vedno večjih okoljskih 
problemov, usmerjenega v uporabo tehničnih rešitev omejevanja 
onesnaževanja, prevedel v kontekst zagotavljanja trajnostnega 
razvoja. Koncept trajnostnega razvoja se v vedno večji meri 
uveljavlja predvsem v mednarodni skupnosti, še posebej pa v 
državah članicah EU, in sicer kot soočanje gospodarskega in 
socialnega razvoja, ki ne gre na račun obremenjevanja okolja s 
poudarjanjem principa linearne gospodarske rasti, ampak kot 
razvoj, ki omogoča preživetje tudi bodočim generacijam in poleg 
skrbi za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja na viru 
poudarja tudi manjšo in bolj smotrno rabo naravnih virov ter 
ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

V veljavni ZVO je bila že vgrajena vrsta načel in institutov 
mednarodnih okoljevarstvenih pogodb in deklaracij, npr. 
Deklaracije OZN o okolju in razvoju iz Ria de Janeira (1992), 
Baselske konvencije o nadzoru nevarnih odpadkov, Konvencije 
o klimatskih spremembah in Konvencije o biotski raznovrstnosti. 
V zakon so bilo prav tako že vgrajena temeljna načela in nekatere 
zahteve zakonodaje Evropske unije, čeprav ne v polni meri in bolj 
kot usmeritev. Do upoštevanja zakonodaje Evropske unije kot 
pravne zaveze je prišlo kasneje, z odločitvijo Republike Slovenije, 
da vstopi v Evropsko unijo in postane njena članica. Tako so bili v 
ZVO že vključeni elementi direktiv o presoji vplivov na okolje in 
prostem dostopu do okoljskih podatkov, pa seveda tudi temeljni 
princip »onesnaževalec plača«, vgrajen v evropske pogodbe, 
pojasnjen v Recommendation 436/75/EURATOM/CECA/CEE in 
uporabljen v množici direktiv in drugih pravnih aktov EU, ki urejajo 
varstvo okolja. 

Ker se Republika Slovenija v času nastajanja ZVO še ni formalno 
odločila o polnopravnem članstvu v EU, vanj niso bile dosledno 
prenesene in upoštevane zahteve pravnih aktov EU (direktiv, 
uredb in odločb) na področju varstva okolja, ki so bile veljavne že 
v času njegovega sprejema. Razumljivo v zakon tudi niso bile 
vključene zahteve tistih pravnih aktov EU, ki so bili uveljavljeni po 
njegovem sprejetju. Prav tako v zakonu ni bil vgrajen okvir 
uveljavljanja pravnih aktov EU, ki za države članice veljajo 
neposredno. 

Ne glede na povedano, se je koncept veljavnega ZVO s svojimi 
sistemskimi rešitvami izkazal kot učinkovit pravni okvir za prenos 
direktiv EU, ki urejajo področje varstva okolja. Zahtev navedenih 
direktiv v slovenski pravni red ni bilo treba prenašati s posebnimi 
zakoni, kar bi nedvomno otežilo proces prilagajanja evropskemu 

pravnemu redu. Z izvršilnimi predpisi vlade in ministra, pristojnega 
za varstvo okolja (oz. skupaj z drugimi pristojnimi ministri), so bile 
namreč v slovenski pravni red prenesene zahteve večine direktiv, 
ki se nanašajo na emisije, stanje kakovosti okolja (imisije), moni- 
toring, ravnanje z različnimi vrstami odpadkov, presojo vplivov 
na okolje itd. Tako je slovenski pravni red na področju varstva 
okolja skoraj v celoti usklajen s pravnimi akti EU. 

Vendar pa zaradi zgoraj pojasnjenih razlogov, pa tudi zaradi 
razlogov sistemsko-pravne narave, ZVO ni zadostna podlaga 
za prenos nekaterih direktiv EU oz. njihovih zahtev, ki zaradi 
ustavnopravnih razlogov terjajo zakonsko ureditev. 

Tako je eden od najpomembnejših razlogov za sprejem novega 
zakona gotovo dosledna prilagoditev zahtevam prava EU na 
področju varstva okolja, ki so bile znane ob uveljavitvi ZVO, prenos 
tistih pravnih aktov EU, ki z ZVO v slovenski pravni red še niso 
preneseni, in vzpostavitev pravnega okvira za omogočanje 
izvajanja pravnih aktov EU, ki na območju držav članic veljajo 
neposredno. S tem bo vzpostavljen pravni okvir, ki bo na področju 
varstva okolja omogočal tudi nadaljnji prenos zakonodaje EU in 
njeno izvajanje. 

V času po sprejemu ZVO so bili sprejeti in uveljavljeni tudi nekateri 
pomembni mednarodnopravni akti na področju varstva okolja, ki 
prav tako zahtevajo prilagoditev zakonodaje. Gre predvsem za 
implementacijo Konvencije o podnebnih spremembah s sprejetjem 
in ratifikacijo Kjotskega protokola in podpisom Aarhuške 
konvencije o dostopu do informacij in udeležbi javnosti pri odločanju 
ter dostopu do pravnega varstva v okoljskih zadevah, za katero 
se je postopek ratifikacije že začel. 

V desetih letih od uveljavitve ZVO je v Sloveniji začelo veljati več 
zakonov, ki so ob upoštevanju temeljnih načel ZVO uredili 
trajnostno rabo posameznih naravnih dobrin (zakon o gozdovih, 
zakon o rudarstvu, zakon o vodah, zakon o morskem ribolovu) 
in varstvo biotske raznovrstnosti ter zavarovanje naravnih vrednot 
(zakon o ohranjanju narave, zakon o ravnanju z gensko 
spremenjenimi organizmi). Tudi to dejstvo terja prilagoditev 
nekaterih določb zakona nastali pravni situaciji. 

Izvajanje zakona je pokazalo tudi na nekatere njegove manj 
pomembne slabosti, ki jih predlagani zakon odpravlja. Gre 
predvsem za opustitev tistih institutov, ki v desetih letih veljavnosti 
zakona niso zaživeli ali pa se je pokazalo, da njihova uvedba ni 
skladna z ureditvijo v EU. Prav tako kaže posebej omeniti dodatno 
uskladitev terminologije v predlaganem zakonu s terminologijo 
pravnih aktov EU, kar bo zelo pomembno v pogojih članstva. 

Prav zaradi vstopa Republike Slovenije v EU mora biti zakon in 
nekateri na njegovi podlagi izdani podzakonski predpisi uveljavljeni 
najkasneje do 1. maja 2004. 
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2. CILJI IN NAČELA TER POGLAVITNE REŠITVE 
ZAKONA 

2.1. Cilji zakona 

Vgraditev temeljnih ciljev in spoznanj razvoja na področju varstva 
okolja v veljavni ZVO na začetku devetdesetih let in razvoj varstva 
okolja v preteklem desetletju ne zahtevata sprememb ali 
prilagoditev ciljev zakona. Zaradi tega ti ostajajo večinoma enaki, 
kot v veljavnem zakonu, do določene mere je izboljšana in 
prilagojena dikcija, opredeljeni pa so v uvodnih členih predlaganega 
zakona. 

2.2. Načela zakona 

Tudi temeljna načela varstva okolja, vgrajena v predlog zakona, 
ostajajo praktično enaka tistim v veljavnem zakonu. Zaradi 
učvrstitve oz. poudarka usmeritve družbe v trajnostni razvoj in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti pa sta v predlogu zakona bolj 
razdelani in kot samostojni umeščeni načeli o trajnostnem razvoju 
in ekološki funkciji lastnine. Prav tako je zaradi določb 
Amsterdamske pogodbe in bodočega sporazuma o ustavi EU 
večji poudarek dan vključevanju zahtev varstva okolja v 
sprejemanje in izvajanje politik na drugih področjih razvoja družbe. 

2.3. Poglavitne rešitve 

V pravno-sistemskem smislu predlog zakona ne spreminja 
temeljnega koncepta in rešitev obstoječega ZVO. Zaradi tega 
ostaja praktično nespremenjena ali zaradi potreb doslednejšega 
prenosa zahtev EU in doslednejše ureditve pravic in dolžnosti 
oseb ter pravne jasnosti le deloma modificirana večina rešitev 
obstoječega zakona. Najpomembnejšo novosti v predlogu zakona 
so tako posledica prenosa novih direktiv EU in vzpostavitve 
splošnega okvira za izvajanje pravnih aktov EU, ki na območju 
držav članic veljajo neposredno. 

Zaradi sprejema Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov planov in 
programov na okolje je v predlogu zakona spremenjen in 
zahtevam direktive prilagojen način celovite presoje vplivov na 
okolje. V zakonu so skladno z zahtevami direktive določene vrste 
planov in programov, ki so predmet celovite presoje vplivov na 
okolje, in določen postopek, ki se zaključi s potrdilom ministra. 
Zaradi zahtev direktive je urejeno tudi sodelovanje držav članic, 
će bi imela izvedba plana v eni posledice na okolje v drugi državi 
Članici. Predlog zakona nekatere obstoječe institute ZVO, ki se 
nanašajo na celovito presojo vplivov na okolje, to je študijo 
ranljivosti okolja in stopnjo varovanja okolja, nadomešča z 
okoljskimi izhodišči. 

Zaradi doslednejšega uveljavljanja Direktive Sveta 85/337/EGS 
o oceni vplivov določenih javnih in zasebnih projektov na okolje 
(PVO direktiva), vključno s spremembami, do katerih je prišlo po 
letu 1993, je deloma spremenjen sicer že desetletje uveljavljen 
postopek presoje vplivov na okolje za določene javne in zasebne 
projekte. Predvsem kot posledica nove zakonske ureditve na 
področju urejanja prostora in graditve objektov, ki ne predvideva 
več lokacijskega dovoljenja, bo po predlaganem zakonu to 
samostojen postopek, ki se bo zaključil z okoljevarstvenim 
soglasjem. To soglasje ne bo več akcesorni akt k lokacijskemu 
dovoljenju, kot je bilo to urejeno pred uveljavitvijo omenjene 
zakonodaje, temveč bo samostojna odločba ministrstva, 
Pristojnega za varstvo okolja. Prav tako je zaradi zahtev direktive 
'n ratificirane konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje 
(Espoo konvencija; Uradni list RS, MP, št.11/98) urejeno 
sodelovanje držav članic in držav pogodbenic, če bi imela izvedba 
Projekta čezmejni vpliv. 

Zaradi racionalizacije postopkov pa so v zakonu predvidene 
posebne rešitve glede celovite presoje vplivov na okolje za 
državne lokacijske načrte in presoja vplivov na okolje za državne 
in občinske lokacijske načrte. 

Največja dopolnitev glede na veljavni zakon je prav gotovo uvedba 
okoljevarstvenega dovoljenja za de|ovanje določenih vrst naprav 
oz. za opravljanje določenih dejavnosti. To je predvsem posledica 
zahtev Direktive 96/61/ES o celovitem preprečevanju in 
nadzorovanju onesnaževanja okolja (IPPC direktiva). Bistvene 
zahteve direktive se nanašajo na pogoje, ki jih morajo izpolnjevati 
upravljavci naprav, določenih v prilogi direktive. Njihova izpolnitev 
naj bi omogočala preprečevanje onesnaževanja in nadzor nad 
onesnaževanjem okolja kot celote. Direktiva tudi zahteva, da 
predpisane vrste naprav ne smejo delovati brez posebnega 
dovoljenja. Predlagani zakon daje vladi pristojnost, da predpiše 
vrste naprav oz. dejavnosti, ki morajo pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje. Rok za izdajo dovoljen je zaradi zahtevnosti daljši od 
običajnega, določenega v zakonu s splošnem upravnem 
postopku, in znaša šest mesecev od vložitve popolne vloge, v ta 
čas pa ni štet rok, katerem ima javnost pravico do sodelovanja v 
postopku ali v primeru čezmejnega vpliva določene naprave. Ta 
rok je tudi v državah članicah daljši in traja od štiri pa do osem 
mesecev. Prav tako je določen rok, v katerem dovoljenje velja in 
znaša pet let. Tudi ta rok je v državah članicah različen in traja od 
tri do dvajset let. 

Po predlogu zakona morajo pridobiti okoljevarstveno dovoljenje 
tudi upravljavci drugih naprav oz. dejavnosti, ki s svojimi emisijami 
Onesnažujejo okolje in bodo določeni z predpisi o mejnih emisijskih 
vrednostih, ter tisti, ki predelujejo ali odstranjujejo odpadke in 
bodo določeni s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki. Za te 
naprave se je izpolnjenost okoljevarstvenih zahtev glede emisij 
do sedaj ugotavljala v postopku za pridobitev lokacijskega oz. 
enotnega dovoljenja po predpisih o urejanju prostora in graditvi 
objektov. Zaradi že omenjene spremembe te zakonodaje, se je 
takšna ureditev pokazala za neprimerno. Pomemben razlog za 
predlagano ureditev, po kateri morajo tudi navedeni subjekti pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje, je zahteva za izenačenje njihovega 
položaja s položajem onesnaževalcev po direktivi IPPC, deloma 
pa tudi neposredne zahteve posameznih direktiv EU po pridobitvi 
dovoljenja za določena ravnanja. Prav tako je bilo treba poenotiti 
pridobivanje dovoljenj glede na veljavno ureditev, po kateri so 
izvajalci določenih ravnanj z odpadki dovoljenja že morali pridobiti. 
Predlog zakona daje pristojnost vladi, da s predpisom določi 
emisije iz naprav in predpiše ravnanja, za katere je treba pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje. Tudi v teh primerih gre za naprave in 
dejavnosti, ki so določene v relevantnih direktivah EU. 

Predlog zakona nalaga pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
tudi upravljavcem obratov, v katerih so prisotne nevarne snovi ali 
pa bi te v primeru večje nesreče lahko nastale, skladno z zahtevami 
Direktive 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v 
katere so vključene nevarne snovi (SEVESO direktiva). Tudi v 
tem primeru predlog zakona daje pristojnost vladi, da na podlagi 
priloge direktive določi vrsto in količino nevarnih snovi, ki se nahajajo 
v obratu, za katerega je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, 
in pogoje. 

PVO direktiva, IPPC direktiva in SEVESO direktiva vsebujejo 
sezname, ki deloma zajemajo enake projekte, naprave oz. obrate. 
Zaradi poenostavitev postopkov je v predlogu zakona predvideno 
združevanje postopkov, ko gre za posege v okolje, ki so hkrati 
naprava, ki povzroča onesnaževanje večjega obsega ali druga 
naprava ali obrat in primere, ko je obrat hkrati tudi naprava, ki 
lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega ali druga 
naprava. Združevanje postopkov ali vsaj upoštevanje zahtev in 
dokumentov je običajno tudi v državah članicah. 
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Zaradi demokratizacije odločanja in vključevanja najširše javnosti 
v zadeve varstva okolja, pa tudi zaradi zahtev Aarhuške 
konvencije in že omenjenih direktiv (PVO, IPPC, SEVESO) predlog 
zakona predvideva okrepljen položaj javnosti pri dostopu do 
okoljskih informacij (skupaj z že sprejetim Zakonom o dostopu 
do informacij javnega značaja), v postopkih sprejemanja planov 
in programov ter konkretnih odločitev, povezanih z okoljem, to je 
v postopkih izdaje okoljevarstvenega soglasja in 
okoljevarstvenega dovoljenja. V letu 2003 sprejeti direktivi 2003/ 
4/ES in 2003/35/EGS vsebujeta eksplicitne zahteve, ki pomenijo 
implementacijo zahtev Aarhuške konvencije glede teh pravic. 

Predlog zakona skladno z zgoraj navedenimi akti daje poseben 
položaj tudi nevladnim organizacijam, ki delujejo v javnem interesu 
na področju varstva okolja. V postopkih izdaje okoljevarstvenega 
soglasja in okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, bodo imele 
položaj stranskega udeleženca in s tem možnost uveljavljanja 
pravnih sredstev. Prav zaradi tega pa je v zakonu predviden 
poseben postopek za ugotavljanje tega javnega interesa, ki se 
zaključi z odločbo ministra, nevladne organizacije pa bodo mo- 
rale za pridobitev tega statusa izpolnjevati predpisane pogoje. 
Omeniti je treba, da zakon omogoča pridobiti takšen status tudi 
drugim ustanovam in zavodom, ne le društvom po določbah 
zakona o društvih. Predlog zakona daje nevladnim organizacijam, 
poleg že omenjenih pravic, tudi nekatere druge možnosti 
sodelovanja v sprejemanju odločitev na področju varstva okolja 
in oblikovanju okoljskih politik. 

Predlog zakona v podpoglavju "Ekonomski instrumenti varstva 
okolja" sistematično nadgrajuje ekonomske instrumente varstva 
okolja, ki jih je uvedel že veljavni ZVO, predvsem zaradi doslednejše 
uveljavitve enega od temeljnih načel varstva okolja, tj. načelo 
plačila za obremenjevanje okolja. Poleg že uveljavljenih 
ekonomskih instrumentov predlog zakona uvaja nov ekonomski 
instrument, to je trgovanje z emisijami. Z njim so v celoti prevzete 
določbe direktive EU in zahteve Kjotskega protokola, ki se 
nanašajo na trgovanje z emisijami, pa tudi na uporabo drugih 
fleksibilnih instrumentov. Upravljavci določenih naprav, v katerih 
poteka dejavnost, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, morajo 
za njihovo obratovanje po 1 .januarju 2005 pridobiti dovoljenje za 
izpuščanje le-teh. Za pridobitev omenjenega dovoljenja mora 
upravljavec naprave predložiti dokazila, da bo zagotavljal moni- 
toring emisij in poročal o stanju emisij toplogrednih plinov, skladno 
z navodili, ki jih bo kot pravno zavezujoč akt izdala Komisija EU. 
Seznam naprav oz. dejavnosti bo predpisala vlada na podlagi 
priloge iz omenjene direktive. Poročilo o emisijah toplogrednih 
plinov določene naprave pa bo preverjal usposobljeni preveritelj 
na podlagi meril, ki jih bo predpisala vlada, upoštevajo kriterije, 
navedene v prilogi direktive. 

Predmet trgovanja so emisijski kuponi, ki so v tonah C02 
ekvivalenta izražene pravice do emisije toplogrednih plinov, ki'jih 
država za uresničevanje Kjotskega protokola in omenjene 
direktive podeli upravljavcem naprav. Razdelitev se opravi 
brezplačno na podlagi državnega načrta razdelitve emisijskih 
kuponov za določeno časovno obdobje (najprej triletno od leta 
2005 do 2007, nato za petletno obdobje od leta 2008 do 2012).Ta 
vsebuje celotno količino emisijskih kuponov, ki bodo razdeljeni 
upravljavcem naprav, za katere je bilo izdano dovoljenje za 
izpuščanje toplogrednih plinov in skupno količino emisijskih 
kuponov, ki posameznemu upravljavcu pripada za posamezno 
napravo v posameznem obdobju. Zaradi omogočanja delovanja 
trga je predvideno, da pritožba zoper odločbo o podelitvi emisijskih 
kuponov ne zadrži izvršitve, mogoče pa bo sprožiti upravni spor. 
Zaradi istega razloga je tudi na poseben način urejeno odločanje 

o morebitnem upravnem sporu, podobno kot v Zakonu o 
bančništvu. Trgovanje z emisijskimi kuponi je prosto, za delovanje 
trga in spremljanje trgovanja pa država vzpostavi in vzdržuje 
register emisijskih kuponov v obliki standardizirane in 
informatizirane baze podatkov. Pravila delovanja tega registra bo 
določila uredba, ki jo bo na podlagi direktive izdala Komisija EU. 
Evropski trg naj bi začel delovati s 1. januarjem 2005. 

2.4. Pomembnejše spremembe glede na veljavni ZVO 

Zaradi prilagajanja novim razmeram in članstvu v EU je bilo treba 
nekatere institute, ki jih vsebuje veljavni zakon, do določene mere 
prilagoditi oziroma nadgraditi, nekatere pa tudi opustiti. 

Zaradi prilagajanja pravni ureditvi EU in držav članic predlog 
zakona prej enotno ureditev mejnih vrednosti emisij in imisij deli 
na mejne vrednosti emisij (ang.: environmental limit values) in 
standarde kakovosti okolja (angl.: environmental quality stand- 
ards), ki jih (tako kot v veljavnem zakonu) predpisuje vlada. Zaradi 
vsebine zahtev, vsebovanih v nekaterih direktivah EU, je bilo 
treba prilagoditi tudi ureditev, ki je po veljavni zakonodaji dajala 
pristojnosti ministru za okolje da sam ali v soglasju z drugimi 
pristojnimi ministri določa pravila ravnanja v proizvodnji, prevozu 
in potrošnji ter ravnanju z odpadki. V predlaganem zakonu bo 
pristojnost za izdajanje predpisov ostala enaka, okrepljene pa so 
določbe, v okviru katerih ministri lahko izdajajo predpise. Ravno 
tako je prej posebna ureditev, predvidena za vzpostavitev 
ekološkega knjigovodstva, prenesena v poglavje o monitoringu 
in informacijskem sistemu na področju varstva okolja. Določbe 
veljavnega zakona o začasni omejitvi dejavnosti, opozorilih 
prebivalstvu, opozorilih proizvajalcev pa so vključene v tiste 
določbe predlaganega zakona, ki urejajo mejne emisijske 
vrednosti, standarde kakovosti okolja in pravila ravnanja. 

Kot je bilo že omenjeno je zaradi uveljavitve posebne direktive EU 
o presoji vplivov planov in programov na okolje v predlaganem 
zakonu prilagojen postopek celovite presoje vplivov na okolje, 
zaradi dopolnitve PVO direktive in spremenjene prostorske in 
gradbene zakonodaje pa tudi postopek presoje vplivov na okolje. 

V zvezi s prilagoditvami predlaganega zakona je treba omeniti 
tudi nekatere druge rešitve veljavnega zakona, ki jih predlog 
zakona opušča ali nadomešča z novimi. Tako npr. predlog zakona 
ne predvideva več posebnega nacionalnega znaka za varstvo 
okolja, saj je predlagatelj ocenil, da ob uvedbi podeljevanja 
evropskega znaka za okolje ni nobene potrebe po uvajanju 
nacionalnega znaka. Zaradi članstva v Evropski uniji so izpuščene 
določbe, ki v veljavnem zakonu dajejo ministru za okolje 
pristojnost, da ureja ekološko kontrolo pri uvozu in začasnem 
uvozu, in prepove uvoz, izvoz ali tranzit določenega blaga ali 
tehnologij. V predlogu zakona tudi ni več predvidena ustanovitev 
posebnega inštituta za varstvo okolja, saj za ustanovitev takšne 
institucije ni potrebna posebna pravna podlaga. 

Predlagani zakon ne vsebuje instituta sanacijskega programa, ki 
je omogočal, da so določene naprave lahko tudi po izteku časa 
za prilagoditevobratovale pod prilagojenimi pogoji. Takšna ureditev 
je v bistvu omogočala dvojno obravnavo oziroma Je povzročala 
neenakost subjektov pred zakonom, njihov gospodarski položaj, 
konkurenčnost ipd. Takšna ureditev tudi na območju EU ni znana 
oziroma ni dovoljena. Kadar pride do uveljavitve novih emisijskih 
vrednosti, standardov kakovosti okolja ali pravil ravnanja, je v teh 
predpisih dana možnost vladi, da predvidi določen rok za 
prilagoditev obstoječih naprav ali obratov. Po izteku tega roka pa 
bi bilo kakršnokoli dopuščanje nezakonitega onesnaževanja v 
nasprotju s pravili EU. 
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Veljavni zakon v 78. členu vpeljuje poseben institut, ki ima značaj 
"ekološke rente". Ta določa, da mora povzročitelj razvrednotenja 
okolja ali nevarnosti plačati odškodnino ali zagotoviti drugačno 
nadomestilo za zmanjšano uporabno vrednost nepremičnine, 
zmanjšano kakovost bivalnega okolja in zmanjšano vrednost 
nepremičnine ter izgubljeni dobiček. ZVO je predvidel, da vlada 
ob soglasju Državnega zbora predpiše vrste posegov v okolje, ki 
pomenijo razvrednotenje okolja ali nevarnost za okolje, merila za 
določanje njihovega vplivnega območja in merila za določitev 
najnižje odškodnine. Pri pripravi predpisa se je pokazalo, da ni 
mogoče objektivno določiti vrst posegov v okolje, za katere bi bilo 
že v naprej popolnoma jasno, zanesljivo in preverljivo, da bodo v 
resnici razvrednotili okolje ali predstavljali nevarnost za okolje. 
Takšna vnaprejšnja določitev posegov se je pokazala kot izrazito 
arbitrarna in kot takšna nesprejemljiva tudi zaradi zahtev Ustave 
RS. Ugotovljeno je bilo tudi, da ni mogoče objektivizirati meril za 
določanje najnižje odškodnine, po katerih bi bilo mogoče opredeliti 
bodoče škode, ki jih navaja prvi odstavek ZVO, še preden in če 
sploh kakršnakoli od teh škod nastane. Še bolj problematična je 
določitev meril za ugotavljanje zmanjšane kakovosti bivalnega 
okolja. Ne nazadnje je treba opozoriti, da je področje škod v celoti 
in mednarodnopravno primerljivo urejeno v Civilnem zakoniku. 
Podrobnejši študij zakonodaje EU na področju varstva okolja je 
pokazal, da takšne zahteve ne vsebuje noben pravni akt EU, ki 
se nanaša na varstvo okolja. Tudi na podlagi primerjalno-pravnega 
pregleda zakonodaje posameznih držav članic in kandidatk je 
bilo ugotovljeno, da takšnega pravnega instituta zakonodaja teh 
držav ne vsebuje. Pri tem pa je treba posebej poudariti, da so vsi 
predpisi EU, ki urejajo emisije in standarde kakovosti okolja, 
pripravljeni na podlagi previdnostnega načela in ugotovitev 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO), ki naj bi zagotavljali 
najvišjo stopnjo varovanja okolja in človekovega življenja ter 
zdravja, v skladu z aktualnimi znanstvenimi spoznanji in 
tehnološkimi možnostmi. 

Predlog zakona tudi ne vsebuje več rešitve veljavnega zakona, 
po kateri ima lokalna skupnost pravico določati takse za 
onesnaževanje okolja lokalnega pomena. Ne glede na probleme, 
ki jih je že veljavni zakon uvedel v 80. členu, ko ni bilo jasne 
razlike med tem, katero onesnaževanje je lokalnega pomena in 
katero državnega, je predlagatelj na podlagi proučitve dejanskih 
razmer varstva okolja in mednarodno primerljivih rešitev ocenil, 
da je nemogoče onesnaževanje okolja v tem kontekstu reševati 
na lokalni ravni, saj je prav vsako onesnaževanje okolja globalnega 
pomena. Na to kažejo tudi vedno večje število mednarodnih 
konvencij, katerih pogodbenica je tudi Republika Slovenija. Naj 
omenimo samo najpomembnejše, ki se nanašajo na 
onesnaževanje zraka, voda in ustvarjanja odpadkov. To so 
Konvencija o presoji čezmejnih vplivov na okolje, Konvencija za 
varstvo morskega okolja in obalnega območja Sredozemlja, 
Protokol za varstvo Sredozemskega morja pred onesnaževanjem 
iz virov in dejavnosti na kopnem, Konvencija o varstvu in uporabi 
čezmejnih vodotokov in mednarodnih jezer, Dunajska konvencija 
o varstvu ozonskega plašča s prilogama I in II, Montrealski 
protokol o substancah, ki škodljivo delujejo na ozonski plašč, 
Okvirna konvencija ZN o spremembi podnebja, Kjotski protokol k 
okvirni konvenciji ZN o spremembi podnebja, Konvencija o 
onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja in Baselska 
konvencija o nadzoru prehoda nevarnih odpadkov preko meja in 
njihovega odstranjevanja. Zaradi tega je predlagatelj ocenil, da je 
učinkovitost tega ukrepa, katerega namen je spodbujanje 
zmanjševanja onesnaževanja okolja, mogoče zagotoviti le na 
državni ravni. Še posebej, ker je plačevanje okoljskih dajatev 
'esno povezano z že predvidenim trgovanjem s pravicami do 
©misije C02, ki mu bo kmalu sledilo tudi trgovanje z drugimi 
pravicami onesnaževanja. Jasno je, da uvedba trgovanja z 
smisijami ni mogoča ob hkratni uvedbi plačevanja okoljskih dajatev 

za onesnaževanje. Rešitev, po kateri bi imela lokalna skupnost 
pravico samostojno določati okoljske dajatve zaradi 
onesnaževanja okolja, bi pomenilo stalno grožnjo za vzpostavitev 
in delovanje tega trga. 

Zaradi vedno strožjih zahtev, povezanih z onesnaževanjem 
zraka, predlagani zakon predvideva tudi prenos obvezne 
gospodarske javne službe pregledovanja, in nadzorovanja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov, ki je v ZVO določena za lokalno, 
z občine na državo. Po drugi strani pa je predlagatelj ocenil, da je 
čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov mogoče in 
smiselno izvzeti iz sistema lokalno javne gospodarske službe in 
ga prevesti med tržne dejavnosti. 

3. OCENA FINANČNIH POSLEDIC ZAKONA ZA 
DRŽAVNI PRORAČUN IN DRUGA JAVNA 
FINANČNA SREDSTVA 

Določbe predloga zakona o varstvu okolja ne predstavljajo 
dodatnih finančnih obremenitev za proračun RS in ne presegajo 
njegovih obstoječih finančnih načrtov porabe sredstev. 

Sredstva za financiranje izvedbe ukrepov odprave posledic 
čezmerne obremenitve okolja, če jih ni mogoče naprtiti določenim 
ali določljivim povzročiteljem je za njih subsidiarno odgovorna 
država ali občina, skladno z 11. in 24. členom predloga tega 
zakona, se v sorazmernem deležu višine obveznosti države 
oziroma občine zagotovijo s sredstvi proračunske rezerve 
skladno s 48. in 49. členom Zakona o javnih financah (UL RS št. 
79/1999). Omenjeno velja tudi za izvedbo ukrepov v primeru 
okoljske nesreče skladno s petim odstavkom 26. člena tega 
zakona in za izvedbo ukrepov v primeru večje nesreče skladno 
s sedmim odstavkom 27. člena predloga tega zakona. 

Sredstva za delovanje strokovnega sveta za spodbujanje okolju 
prijazne proizvodnje, ki ga predlog tega zakona opredeljuje v 33. 
členu, so v predlogu Proračuna RS za leti 2004 in 2005 že 
vključena v proračunski postavki št. 4404 (Predpisi) in bodo 
porabljena za izplačilo stroškov sejnin članov omenjenega 
strokovnega sveta. 

V podpoglavju "Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih 
plinov" predlog tega zakona uvaja pravico do emisije toplogrednih 
plinov in določa način vzpostavitve organizacijske sheme in 
pogojev trgovanja z omenjenimi pravicami. Skladno z določbami 
predloga tega zakona bo 1 .januarja 2005 vzpostavljen evropski 
trg pravic do emisije toplogrednih plinov, 1. januarja 2008 pa 
svetovni trg, ko bodo mednarodno sprejete pogodbene obveznosti 
Kjotskega protokola, ki ga je Slovenija ratificirala v letu 2002, 
postale veljavne. Z vzpostavitvijo trgovanja bo največjim 
povzročiteljem obremenjevanja zraka z emisijo toplogrednih plinov 
omogočeno, da na ekonomsko najučinkovitejši način zmanjšajo 
emisije toplogrednih plinov. Emisije toplogrednih plinov bodo 
posredno "dobile" tržno ceno, kar posredno pomeni uveljavitev 
načela plačila za obremenjevanje okolja. 

RS je v letu 1996 uvedla takso na obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida, katere neposredni zavezanci za plačilo so 
proizvajalci oziroma uvozniki goriv, ki z dajanjem v goriva v promet 
posredno ali neposredno povzročijo obremenjevanje zraka z 
emisijo ogljikovega dioksida. Dejansko goriva uporabljajo porabniki 
goriv za različne namene, med njimi tudi upravljavci naprav, v 
katerih se izvaja dejavnost, ki povzroča emisije toplogrednih plinov, 
opredeljeni v 116. členu predloga tega zakona. Taksa za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida in trgovanje 
s pravicami do emisije toplogrednih plinov sta komplementarna 
ekonomska instrumenta za doseganje ciljev zmanjševanja emisij 
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toplogrednih plinov, zato predlog tega zakona v 111. členu daje 
možnost Vladi RS, da v predpisu (predvidoma s spremembo 
Uredbe o taksi za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida) upravljavcem naprav iz 116. člena predloga tega zakona 
določi pravico do oprostitve plačila okoljske dajatve. Dvojna 
"obdavčitev" istih gospodarskih subjektov bi negativno vplivala 
na konkurenčnost le-teh. Posledično se bodo prilivi proračuna 
RS iz naslova takse za obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega 
dioksida zmanjšali; po preliminarnih ocenah v letu 2005 za 450 
milijonov SIT. Izračun je razlika med skupno emisijo ogljikovega 
dioksida v referenčnem letu potencialnih "upravljavcev naprav iz 
116. člena predloga tega zakona" in njihovo skupno emisijo v letu 
2005, ki bi bila v primeru obstoječe ureditve takse za 
obremenjevanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Uredba o 
taksi... UL RS št. 91/02) predmet dovoljenj za uporabo goriva, ki 
ni obremenjeno s takso za obremenjevanje zraka z emisijo 
ogljikovega dioksida. Omenjena razlika predstavlja pravzaprav 
višino predvidenega proračunskega priliva v letu 2005, ki pa ga 
omenjeni posredni zavezanci ne bodo plačali skladno z določbo 
111. člena predloga tega zakona. 

Vendar pa je treba opozoriti na določbo četrtega odstavka 128. 
člena predloga tega zakona, ki določa, da se emisijski kuponi, ki 
so namenjeni upravljavcem novi naprav, prodajo na dražbi. 
Omenjena določba velja za obdobje od 1. januarja 2005 do 31. 
decembra 2007. Kot nova naprava se skladno z določbami 
predloga tega zakona šteje naprava, ki mora pridobiti dovoljenje 
za izpuščanje toplogrednih plinov ali ga mora spremeniti skladno 
z določbami tega zakona, po tem, ko je vlada državni načrt prijavila 
Komisiji EU. Način in pogoje izvedbe dražbe emisijskih pravic 
predpiše Vlada, sredstva od prodaje pa predstavljajo priliv 
proračuna RS. Višino omenjenih proračunskih prilivov je težko 
oceniti, saj ni znano koliko "novih" naprav bo v omenjenem obdobju 
vložilo vlogo za pridobitev dovoljenja za izpust toplogrednih plinov 
in bo moralo posledično kupiti emisijske kupone na dražbi, niti v 
tem trenutku ni možno predvideti ceno, po kateri bodo emisijski 
kuponi prodani na dražbi. 

Sredstva za delovanje Sveta RS za varstvo okolja, ki ga predlog 
tega zakona opredeljuje v 150. členu, so bila zagotovljena že v 
dosedanjih načrtih porabe Proračuna RS, saj je omenjeni Svet 
uvedel že ZVO. V predlogu Proračuna RS za leti 2004 in 2005 so 
sredstva za delovanje omenjenega sveta že vključena v 
proračunski postavki št. 2327 in bodo porabljena skladno z določili 
predloga tega zakona. 

Za izvajanje nekaterih postopkov (izdajanje okoljevarstvenih 
soglasij, okoljevarstvenih dovoljenj, dovoljenj za izpuščanje 
toplogrednih plinov), predvidenih v predlogu zakona, bodo potrebna 
nova delovna mesta, večinoma na Agenciji RS za okolje, kar pa 
je skladno s Skupnim-kadrovskim načrtom organov državne 
uprave za leti 2004 in 2005, ki ga je Vlada RS sprejela 6.10.2003. 

4. PRIKAZ UREDITVE V DRUGIH PRAVNIH 
SISTEMIH IN PRILAGOJENOST PREDLAGANE 
UREDITVE PRAVU EU 

4.1. Pravo EU 

Kot je bilo omenjeno že zgoraj so v predlagani zakon vnesene 
zahteve direktiv EU, ki urejajo vprašanja varstva okolja. V 
nadaljevanju so te direktive navedene in na kratko so opisane 
njihove temeljne zahteve. 

Direktiva Sveta 91/692/EGS, z dne 23. decembra 1991 o 
standardiziranju In raclonallzaclranju poročil o izvajanju 
določenih direktiv o okolju (Councll Dlrectlve 91/692/EEC of 

23 December 1991 standarizlng and racionalizlng reports 
on the implementation of certain Directive relatlng to the 
envlronment) 

Direktiva vsebuje zahteve, po katerih morajo države članice 
Komisiji EU poročati o izvajanju določenih direktiv, ki urejajo 
področje varstva okolja. V direktivi so te direktive določene, 
določeno je tudi obdobje, ki naj ga poročanja zajema in rok, v 
katerem morajo države članice Komisiji poslati poročilo v obliki 
posebnega vprašalnika. Komisiji je dana pristojnost, da za 
poročanje o izvajanju navedenih direktiv te vprašalnike pripravi. 
Pripravlja se sprememba te direktiva, ki bo jasneje uredila sistem 
poročanja držav članic Komisiji. 

Direktiva Sveta 96/61/ES, z dne 24. septembra 1996 o 
celovitem preprečevanju In nadzorovanju onesnaževanja 
okolja (Councll Directive 96/61 /EC of 24 September 1996 
concerning pollution prevention and control) 

Direktiva zahteva celovit pristop k preprečevanju in nadzoru nad 
onesnaževanjem okolja iz naprav, v katerih potekajo določene 
dejavnosti, določene v prilogi direktive. Vsebuje zahteve, ki jih 
morajo izpolniti upravljavci teh naprav, za njihovo gradnjo in 
obratovanje pa je zahtevana izdaja posebnega dovoljenja. 
Obveznost pridobitve tega dovoljenja je zahtevana tudi za večje 
spremembe v napravi, prav tako pa njegovo občasno preverjanje 
in spreminjanje. Direktiva zahteva udeležbo javnosti pri izdaji 
dovoljenj, v povezavi z direktivo 2003/35/EGS pa tudi pravico 
zainteresirane javnosti do upravnega in sodnega varstva. 

Direktiva Sveta 96/82/ES z dne 9. decembra 1996 o 
obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v katere so vključene 
nevarne snovi (Councll Directive 96/82/EC of December 1996 
on the control of major-accldents hazards Involving dan- 
gerous substances) 

Direktiva vsebuje zahteve, ki jih morajo izpolnjevati upravljavci 
obratov, v katerih so tako ali drugačne prisotne ali bi ob večji 
nesreči lahko nastale nevarne snovi, določene v prilogi direktive. 
Zahteve se razlikujejo glede na lastnosti in količino nevarnih snovi, 
bistvene zahteve pa se nanašajo na izdelavo varnostnega 
poročila, varnostne politike in notranjih ter zunanjih načrtov 
reševanja. Zaradi tega direktiva posega tudi na področje varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 
27. junija 2001 o presoji vplivov nekaterih načrtov In 
programov na okolje (Directive 2001/42/EC of the European 
Parllament and of the Councll of June 2001 on the assess- 
ment of the effects of certalnn plans and programmes on 
the envlronment) 

Direktiva določa plane in načrte, katerih vpliv na okolje je treba 
presojati v postopku presojanja, ki vsebuje izdelavo okoljskega 
poročila in sodelovanje pristojnih organov, javnosti, v primerih 
čezmejnih vplivov pa tudi sodelovanje javnosti prizadete države 
članice in države članice same pri sprejemanju planov in 
programov. O sprejetju plana, izboru alternativ in vključevanju 
pripomb javnosti v sprejete odločitve mora biti javnost tudi 
obveščena s posebnim obvestilom, izvajanje plana pa mora biti 
nadzorovano zaradi eventuelnih aktivnosti, če bi prišlo do 
nepredvidenih škodljivih učinkov na okolje. 

Direktiva Sveta 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni 
vplivov določenih javnih In zasebnih projektov na okolje 
dopolnjena z Direktivo Sveta 97/11/EGS z dne 3. marca 1997 
o dopolnitvi 85/337/EGS z dne 27. junija 1985 o oceni vplivov 
določenih javnih In zasebnih projektov na okolje (Direktive 
Councll Directive 85/337/EEC of 27 June 1985 on the 
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assessmet of the effects of certain public and private 
projects on the envlronment amanded by Council Directive 
97/11/EEC of March 1997 amending Directive 85/337/EEC 
1985 on the assessmet of the effects of certain public and 
private projects on the envlronment) 

Direktiva 85/337/EGS, ki je bila z ZVO iz leta 1993 že prenesena 
v slovenski pravni red, je bila dopolnjena z Direktivo 97/11/EGS v 
nekaterih manj pomembnih podrobnostih, ki se nanašajo 
predvsem na predhodno določitev obsega poročila o vplivih 
nameravanega posega v okolje. 

Direktiva 2003/4/ES Evropskega parlamenta In Sveta z dne 
28. januarja 2003 o javnem dostopu do informacij o okolju z 
razveljavitvijo Direktive Sveta 90/313/EGS (Directive 2003/4/ 
EC of the European Pariiament and of the Council of 28 
January 2003 on public access to environmental Informa- 
tion and repealing Council Directive 90/313/EEC) 

Ta direktiva razveljavlja direktivo o prostem dostopu do okoljskih 
informacij iz leta 1990 in vsebuje zahteve za implementacijo 
Aarhuške konvencije v zvezi s pravico javnosti do dostopa do 
okoljskih podatkov. 

Direktiva 2003/35/EGS Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 26. maja 2003 o zagotavljanju udeležbe javnosti pri 
sprejemanju določenih planov in programov, ki se nanašajo 
na okolje, in dopolnitvah, ki se nanašajo na udeležbo javnosti 
in dostop do pravice Direktive 85/337/EGS in 96/61/ES (Di- 
rective 2003/35/EEC of the European Pariiament and of the 
Council of 26 May 2003 provldlng for public participation in 
respect of dravving up of certain plans and programmes 
relating to the envlronment and amending with regard to 
public participation and access to Justice Council Directive 
85/337/EEC and 96/61/EC) 

Tudi ta direktiva vsebuje zahteve, ki se nanašajo na implementacijo 
Aarhuške konvencije, obsegajo pa njen takoimenovani drugi in 
tretji steber, to je dostop javnosti do odločanja v zvezi z okoljem in 
dostop javnosti do pravice v okoljskih zadevah. Zaradi tega v 
prvem delu ureja sodelovanje javnosti pri sprejemanju določenih 
programov, ki so predvideni v nekaterih že veljavnih direktivah in 
se nahajajo v prilogi direktive. V drugem delu pa direktiva dopolnjuje 
PVO direktivo in IPPC direktivo glede sodelovanja javnosti In 
zainteresirane javnosti v postopkih presoje vplivov na okolje in v 
postopkih izdajanja IPPC dovoljenja ter pravno varstvo 
zainteresirane javnosti. Poseben poudarek je dan pravici 
okoljevarstvenih nevladnih organizacij, ki jih opredeljuje kot 
zainteresirano javnost, ki naj v skladu z nacionalno zakonodajo 
uživajo pravno varstvo v teh postopkih. Kriteriji in pogoji za 
določitev tovrstnih nevladnih organizacij je ravno tako v pristojnosti 
nacionalne zakonodaje posamezne države članice. 

Direktiva 2003/87/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 
13.oktobra o vzpostavitvi sheme za trgovanje s pravicami 
za Izpuščanje toplogrednlh plinov in dopolnitvi Direktive 
96/61/ES (Directive 2003/87/EC of the European Pariiament 
and of the Council of October 13 2003 establishing a scheme 
for greenhouse gas emisslon allovvance tradlng wlthln Com- 
munlty and amending Council Directive 96/61/EC) 

Države članice morajo prenesti zahteve direktive v svoj pravni 
red do 31. decembra 2003, države kandidatke pa do dne, ko to 
Postanejo. Direktiva vsebuje zahteve, ki se nanašajo na regulacijo 
enega od ekonomskih instrumentov za izvedbo Kjotskega 
protokola, to je trgovanje s pravicami za izpuščanje toplogrednih 
Plinov, čeprav sama direktiva pravno ni vezana na uveljavitev 
samega protokola. Določa naprave, za katere je treba pridobiti 
posebno dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v zrak, 
ureja vsebino vloge in dovoljenja, določa obveznost sprejema 

državnega načrta razdelitve emisijskih pravic, ki postane pravno 
veljaven šele po tem, ko ga potrdi Komisija EU, način razdelitve 
teh pravic, trgovanje z njimi, registriranje tega trgovanja, monitor- 
ing in poročanje ter preverjanje poročil s strani usposobljenih 
preveriteljev, pa tudi kazni za kršenje zahtev direktive. Direktiva 
daje tudi pristojnost organom EU, da izdajo obvezujoče pravne 
akte, ki se nanašajo na način monitoringa, poročanja in delovanje 
registra, ter neobvezujoča navodila, ki se nanašajo na pripravo 
državnega načrta razdelitve emisijskih pravic. 

V predlaganem zakonu so predvidene tudi rešitve za izvajanje 
pravnih aktiv EU, ki se v državah članicah uporabljajo neposredno. 
Gre za uredbe (Regulation) in odločbe ali sklepe (Decision) EU, 
ki pa običajno vsebujejo vsaj nekatere zahteve, ki jih morajo 
države članice kljub neposredni izvršljivosti pravnega akta 
podrobneje urediti v svoji zakonodaji. V nadaljevanju so ti akti 
navedeni, razen sklepov, ki pa jih je za naštevanje in za potrebe 
tega prikaza preveč. 

Uredba (ES) št. 1980/2000 Evropskega parlamenta In Sveta z 
dne 17. julija 2000 o spremenjenem sistemu Skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje (Regulation (EC) No 1980/2000 
of of the European Pariiament and of the Council of 17 July 
2000 on a revised Community eco-label award scheme) 

Ta uredba se nanaša na podeljevanje enotnega evropskega znaka 
za okolje izdelkom in storitvam, ki v svoji skupini v celotnem 
ciklusu (od zibke do groba - from cradle to grave) primerjalno 
najmanj obremenjuje okolje. Uredba daje pristojnost Komisiji EU, 
da določa skupine izdelkov in storitev in zahteve, ki jih morajo ti 
izpolnjevati, da so upravičeni do pridobitve znaka. 

Uredba (ES) št. 761/2001 Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 19. marca 2001, ki dopušča prostovoljno sodelovanje 
organizacij v Sistemu Skupnosti za okoljsko ravnanje in 
presojo (EMAS) (Regulation (EC) no 761/2001 of the Euro- 
pean Pariiament and of the Council of 19 March 2001on 
allowing voluntary participation by organisations in a Com- 
munity eco-management and audit scheme (EMAS) 

Ta uredba uvaja sistem, v katerega se lahko prostovoljno vključijo 
različne organizacije, če izkažejo, da obvladujejo z uredbo 
predpisan sistem upravljanja z okoljem. Državam članicam pa 
nalaga, da same uredijo določene zahteve, ki se nanašajo npr. na 
sistem akreditacije preveriteljev ipd. 

Uredba Sveta (EGS) št. 259/93 z dne 1. februarja 1993 o 
nadzorovanju in kontroli pošiljk odpadkov znotraj Evropske 
skupnosti ter v njo In iz nje (Council Regulation (EEC) No 
259/93 of 1February 1993 on the supervlslon and control of 
shipments of vvaste vvithin, Into and out of the European 
Communlty) 

Ta uredba je implementacija zahtev Baselske konvencije, ki se 
nanaša na izvoz, uvoz in tranzit nevarnih odpadkov in velja za 
države članice neposredno. Uredba določa pogoje in zahteve, 
pod katerimi so izvoz, uvoz in tranzit nevarnih odpadkov v EU iz 
nje in preko nje dovoljeni. 

4.2. Prikaz ureditve v drugih pravnih sistemih 

Podobno, kot v Republiki Sloveniji, je zakonodaja na področju 
varstva okolja po podatkih, s katerimi razpolaga predlagatelj 
zakona, urejena v Veliki Britaniji (Environmental Protection Act 
1990; c.43), na Nizozemskem (Environmental management Act; 
1999), Danskem (Environmental protection Act, No. 698/1998), 
Švedskem (Environmental Code; 1998:808). Navedene države 
imajo poleg omenjenih zakonov o varstvu okolja, ki vsebujejo 
določene horizontalne instrumente varstva okolja (npr. dovoljenja 
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za emitiranje, presojo vplivov na okolje, mejne emisijske vrednosti 
in standardi kakovosti okolja, ravnanje z odpadki, okoljske 
informacije ipd.) še nekaj posebnih, v katerih so urejene 
posamezne zadeve varstva okolja in rabe ali ohranjanja naravnih 
dobrin, tako kot je primer tudi v Republiki Sloveniji (npr. zakon o 
ohranjanju narave, zakon o vodah itd.). Te države običajno izvajajo 
prenos zahtev direktiv EU z dopolnitvami teh zakonov. 

V Nemčiji že od leta 1992 poteka delo na združitvi vse okoljske 
zakonodaje v celovit zakonik. Razlog za takšno bodočo ureditev 
je predvsem večja preglednost okoljske zakonodaje in poenotenje 
postopkov in s tem povezana večja učinkovitost pri doseganju 
ciljev varstva okolja. Leta 1997 je bil predlagan osnutek okoljskega 
zakonika (Umvveltgesetzbuch - entvvurf, 1997). Osnutek zakonika 
je razdeljen na splošni in posebni del. Splošni del vsebuje nekatere 
skupne institute, kot. npr. dovoljevanje, sodelovanje javnosti, 
načrtovanje, odgovornost za škodo v okolju. Splošni del naj bi 
vseboval tudi prenos direktiv IPPC in EIA. Posebni del urejajo 
posamezna področja, med drugimi: varstvo narave, varstvo 
biotske raznovrstnosti, nega krajine, zaščito gozdov, tal in voda, 
emisije, odpadke, jedrsko varnost in sevanja. Zaradi federalne 
ureditve in ustavne delitve pristojnosti med federacijo in deželami 
je prišlo do težav, tako da se je delo na zakoniku do rešitve teh 
problemov na določen način ustavilo, saj v veljavni ustavnopravni 
ureditvi ne bi bilo mogoče doseči temeljnih ciljev zakonika. Zaradi 
tega bo zvezno ministrstvo, pristojno za okolje, nadaljevalo z 
delom pri izdelavi zakonika, ko bodo izpolnjeni ustavnopravni 
pogoji. 

Druge države članice nimajo nekega splošnega zakona o varstvu 
okolja, pač pa je problematika varstva okolja urejena z vrsto 
posebnih zakonov, ki urejajo določene vidike varstva okolja, kot 
je bilo v Republiki Sloveniji pred uveljavitvijo ZVO. S temi zakoni 
so tudi prenesene zahteve direktiv EU, pri čemer včasih en zakon 
prenaša v celoti zahteve ene direktive (npr. presoja vplivov na 
okolje), včasih pa so zahteve ene direktive prenesene v več 
ustreznih zakonih. 

Tako v Nemčiji ureja varstvo okolja vrsta posebnih zakonov, 
med katerimi navajamo le najpomembnejše (slovensko 
poimenovanje je le smiselno): zakon o varstvu zraka (Gesetz 
zum Schutz vor schSdlichen Umwelteinwirkungen durch 
Luftverunreinigungen, GerSusche, Erschutterungen und Shnliche 
VorgSnge; 1974), zakon o presoji vplivov na okolje (Gesetz iiber 
die Umweltvertršglichkeitsprufung;1990), zakon o okoljski statistiki 
(Gesetz iiber Umweltstatistiken;1994), zakon o okoljski 
odgovornosti (Umwelthaftungsgesetz; 1990), zakon o okoljskih 
informacijah (Umweltinformationsgesetz; 1994), zakon o prenosu 
uredbe o sistemu EMAS (Gesetz zur Ausfiihrung der Verordnung 
(EG) Nr. 761/2001 des EuropSischen Parlaments und des Rates 
vom 19. MSrz 2001 iiber die freivvillige Beteiligung von 
Organisationen an einem Gemeinschaftssystem fur das 
Umvveltmanagement und die Umweltbetriebspriifung (EMAS) 
(Umvveltauditgesetz; 1995), zakon o vodah (Gesetz zur Ordnung 
des VVasserhaushalts; 1957), zakon o zaščiti tal 
(Bundesbodenschutzgesetz; 1998), zakon o obnovljivih virih 
energije (Erneuerbare-Energien-Gesetz; 2000), zakon o ravnanju 
z odpadki (Gesetz zur Fčrderung der Kreislaufvvirtschaft und 
Sicherung der umvveltvertrdglichen Beseitigung von Abfžllen 
(Artikel 1 des Gesetzes zur Vermeidung, Verwertung und 
Beseitigung von AbfSIlen); 1994), zakon o nevarnih snoveh 
(Gesetz zum Schutz vor gefžhrlichen Stoffen; 1980), zakon o 
zaščiti narave in negi krajine, (Gesetz iiber Naturschutz und 
Landschaftspflege; 2002), zakon o genski tehnologiji (Gesetz 
zur Regelung der Gentechnik; 1990) itd. Glede na federalno 
ureditev države, je varstvo okolja urejeno tudi na deželni ravni. 

Podobno kot v Nemčiji tudi v Avstriji velja na področju varstva 
okolja vrsta posebnih zakonov, ki urejajo posamezne vidike 

varstva okolja. Tudi v tem primeru navajamo samo nekatere 
najpomembnejše zakone (slovensko poimenovanje je le 
smiselno): zakon o varstvu zraka (Bundesluftreinhaltegesetz; 
2002), zakon o upravljanju z okoljem - EMAS 
(Umvveltnnanagementgesetz; 2001), zakon o imisijah 
(Immissionsschutzgesetz; 1997), zakon o genski tehnologiji 
(Gentechnikgesetz; 1994), zakon o presoji vplivov na okolje 
(Umweltvertraglichkeitspriifungsgesetz; 1993), zakon o okoljskih 
informacijah (Umvveltinformationsgesetz; 1993), zakon o 
okoljskem senatu (Bundesgesetz iiber den Umweltsenat; 1993), 
zakon o ozonu (Ozongesetz; 1992), zakon o gospodarjenju z 
odpadki (Abfallvvirtschaftsgesetz; 1990), zakon o sanaciji starih 
odlagališč (Altlastensanierungsgesetz; 1989) in zakon o odpadnih 
oljih (Altolgesetz und Anderung des Sonderabfallgesetzes; 1986). 
Ker je tudi Avstrija zvezna država, je del varstva okolja urejen z 
zakoni tudi na deželni ravni. 

Vse rešitve, ki jih prinaša predlog zakona in pomenijo prilagoditev 
zakona pravnim aktom EU oziroma njihov prenos v slovenski 
pravni red, so na podoben način urejene tudi v državah članicah 
EU in državah kandidatkah. Razlike so le v podrobnostih, ki pa so 
posledica različnih pravnih sistemov (anglosaksonski, 
skandinavski ali kontinentalni), razlik v ureditvi države 
(centralizirana, federalna) glede pristojnosti, in razlik v pravni 
tradiciji. 

V nadaljevanju so prikazane pravne ureditve v nekaterih državah 
članicah po posameznih direktivah oz. uredbah. 

4.2.1. Direktiva Sveta 96/61/ES (IPPC direktiva) 

Nemčiia 

V Nemčiji je bil že pred uveljavitvijo direktive uveljavljen sistem 
pridobivanja dovoljenj za ražlične vrste onesnaževanja okolja 
(zraka, voda, tal itd.), urejen v zgoraj omenjenih posebnih zakonih. 
V nemški pravni red je direktiva prenesena s spremembami 
zveznega zakona o varstvu zraka (Bundes- 
Immissionsschutzgesetz; BlmschG), zveznega zakona o vodah 
/VVasserhaushaltgesetz) in zveznega zakona o ravnanju z 
odpadki (Kreislaufvvirtschafts - und Abfallgesetz). Zahteve, ki jih 
mora izpolnjevati naprava glede emisij, ravnanja z odpadki in 
učinkovite rabe energije so, poleg zahtev iz navedenih zakonov, 
določene v številnih podzakonskih aktih, izdanih na podlagi teh 
zakonov. 

Za navedene naprave se izdajo eno celovito dovoljenje, v katerem 
so navedene vse zahteve, ki jih mora izpolnjevati naprava, za 
izdajo dovoljenja so pristojne lokalne oblasti, odgovorne za varstvo 
zraka, pri izdajo dovoljenja pa sodelujejo tudi drugi organi, pristojni 
za posamezne vrste onesnaževanja. Drugostopenjski organ za 
reševanje pritožb so pristojni organi na deželni ravni. 

Pred vložitvijo vloge poteka dialog med investitorjem in pristojnimi 
oblastmi, v katerem je investitor seznanjen s poglavitnimi 
zahtevami, ki jih bo moral izpolniti za pridobitev dovoljenja. V zvezi 
z vlogo za pridobitev dovoljenja uporabljajo standardiziran for- 
mat. Javnost ima po objavi v sredstvih javnega obveščanja, pa 
tudi na spletnih straneh šest tednov pravico vpogleda in dajanja 
mnenj ter pripomb na vlogo. 

Dovoljenje je izdano za obdobje, ki ga določajo posamezni zakoni, 
v kolikor ga določajo (npr. zakon o vodah), pristojni organ pa 
lahko kadarkoli zahteva, da naprava deluje v skladu s predpisanimi 
zahtevami, kar posledično pomeni tudi spremembo dovoljenja. 
Dovoljenje je izdano, ko ga pregledajo pristojni inšpektorji in 
imenovani izvedenci. 
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V Nemčiji izdajajo tovrstno dovoljenje tudi za obratovanje drugih 
naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja. 

4.2.2. Direktiva Sveta 96/82/ES (SEVESO II direktiva) 

Avstrija 

Tudi v Avstriji so pred uveljavitvijo direktive poznali sistem različnih 
dovoljenj za onesnaževanje okolja, določen v posebnih zakonih. 
V avstrijski pravni red je IPPC direktiva prenesena z zakoni na 
zvezni ravni. Poglavitne zahteve direktive so urejene s 
spremembami industrijskega zakonika iz leta 2000. Del zahtev 
direktive je prenesen s spremembami zakona o gospodarjenju z 
odpadki, spremembami zakona o varstvu zraka in zakona o 
rudarstvu. V industrijskem zakoniku so navedene naprave, ki 
morajo pridobiti celovito dovoljenje za obratovanje, mejne 
vrednosti za emisije, učinkovita raba energije in pravila ravnanja 
z odpadki pa so urejena s podzakonskimi predpisi na posameznih 
področjih (zrak, vode it.), ki so predmet dovoljenja. Če je naprava 
na seznamu navedenega zakonika, se izda enotno dovoljenje, 
če pa je treba za napravo pridobiti dovoljenje po drugih zakonih, 
se izda eno dovoljenje, ki vključuje zahtev vseh zadevnih zakonov, 
lahko pa je izdanih tudi več ločenih dovoljenj, vendar v tem primeru 
izdajo dovoljenj usklajuje en pristojen organ. 

Dovoljenje izdajajo pristojni organi na deželni ravni ali pokrajinski 
ravni, drugostopenjski organ v primeru pritožbe pa je so pristojna 
zvezna ministrstva. 

V Avstriji izdajajo tovrstno dovoljenje le za IPPC naprave, vendar 
pa morajo imeti posamična dovoljenje za obratovanje tudi druge 
naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja. 

Švedska 

švedska je že pred uveljavitvijo direktive imela uveljavljen sistem 
izdajanja okoljskih dovoljenj za različne vrste onesnaževanja 
okolja na podlagi posebnih zakonov, ki pa so jih s prenosom 
direktive integrirali. Zahteve direktive so v švedskim pravni red 
prenesene z uveljavitvijo Okoljskega zakonika (1998:808), ki je 
nadomestil 15 starejših zakonov, ki so urejali posamezna področja 
varstva okolja, vključno z zahtevami za pridobitev dovoljenja za 
posamezne vire onesnaževanja. V zakoniku so navedene 
naprave, ki morajo pridobiti dovoljenje za obratovanje. 

Naprave so razdeljene v tri kategorije (A, B in C), odvisno od 
stopnje onesnaževanja okolja. Za naprave kategorije A (IPPC 
naprave in nekatere druge) izdaja dovoljenje okoljsko sodišče 
(angl.: Environmental Court), ki imata pet regionalnih izpostav. 
Sodišče sestavljajo štirje sodniki s specifičnimi pravnimi in 
tehničnimi znanji. Dovoljenje je izdano za nedoločen čas, vendar 
pa ga pristojni organ lahko pregleda in spremeni, če so sprejeti 
novi predpisi oz. v primerih, ki jih zahteva sama direktiva. 

Pred vložitvijo vloge investitor o svoji nameri obvesti pristojno 
sodišče ali upravo in okoliško javnost o svoji nameri. V zvezi z 
vlogo za pridobitev dovoljenja ne uporabljajo standardiziranega 
formata, pač pa švedska agencija za varstvo okolja izdaja vrsto 
pisanih priporočil, ki poleg zahtev iz samega zakonika urejajo 
vsebino vloge. Javnost ima pravico do vpogleda v vlogo in pravico 
do vlaganja pravnih sredstev na okoljsko prizivno sodišče, kar je 
urejeno v omenjenem zakoniku. 

Na Švedskem morajo imeti tovrstno dovoljenje, poleg IPPC naprav, 
tudi druge naprave, ki povzročajo onesnaževanje okolja. 

Nemčija 

Podobno kot v Avstriji se tudi v Nemčiji direktiva SEVESO II prenaša 
v pravni red s predpisi na zvezni in deželni ravni. Večina določb je 
v nemško zakonodajo preneseno z Uredbo o prevzemu 
Evropskih predpisov, ki zadevajo obvladovanje nevarnosti pri 
večjih nesrečah z nevarnimi snovmi (Verordnung zur Umsetzung 
EG - rechtlicher Vorschriften betreffend die Beherrschung der 
Gefahren bei schweren Unfallen mit gefahrlichen Stoffen (BGBII 
str. 603-623 z dne 26.4.2000) - Storfall Verordnung -12. BimSchV), 
ki je izdana na podlagi zveznega zakona o varstvu zraka 
(BlmSchG). 

Določbe direktive o načrtih zaščite in reševanja ter o urejanju 
prostora v povezavi z večjimi nesrečami z nevarnimi snovmi se 
prevzemajo s predpisi na deželni ravni. 

Pristojni organ na zvezni ravni je Ministrstvo za okolje, ohranjanje 
narave in jedrsko varnost, na deželni ravni pa večinoma okoljska 
deželna ministrstva. 

Za načrtovanje zaščite in reševanja so pristojna deželna 
ministrstva za notranje zadeve. 

Avstrija 

V Avstriji je direktiva SEVESO II prenesena v pravni red s predpisi 
na zvezni in deželni ravni. Na zvezi ravni se z uredbama 
(Gewerbeordnung - Novele 2000, BgbL. 88/2000 in 
Industrieeunfallverordnung iz leta 2002) v nacionalno zakonodajo 
prevzema večina določb direktive - z izjemo načrtov zaščite in 
reševanja in urejanja prostora v povezavi z nevarnostmi večjih 
nesreč z nevarnimi kemikalijami. Določbe direktive o načrtih 
zaščite in reševanja in urejanju prostora se prevzemajo s predpisi 
na deželni ravni in za vsako deželo posebej. 

Prevzem direktive je izveden z dobesednim povzemanjem 
uradnega besedila direktive v nemškem jeziku, ki je objavljen v 
Uradnem listu Evropskih skupnosti (L 10/17z dne 14.1. 1997). 

Pristojni organ na zvezni ravni je Ministrstvo za gospodarstvo, 
na deželni ravni pa deželne vlade (večinoma) s svojimi oddelki za 
varstvo okolja. 

V Avstriji deluje tudi Stalna SEVESO komisija, ki je pripravila 
priporočila za določanje najmanjših razdalj za potrebe urejanja 
prostora, načrtovanja zaščite in reševanja in verižnih učinkov. 

Velika Britanija 

V Veliki Britaniji (z izjemo Severne Irske) se večina določb direktive 
SEVESO II prevzema z Uredbo o obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč (Statutory Instrument 1999 No. 743 - The Control of Major 
Accidents Hazards Regulation 1999). Uredba je izdana na podlagi 
zakona o varnosti in zdravju pri delu iz leta 1974 in je začela 
veljati aprila 1999. 

Urejanje prostora v povezavi z večjimi nesrečami z nevarnimi 
snovmi se ureja v določbah zakona o urejanju prostora (Planning 
Act; 1997). Podrobnejša priporočila so pripravljena v Merilih za 
sprejemljiva tveganja v zvezi z urejanjem prostora v bližini 
nevarnosti večjih nesreč. 
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Pristojna organa sta Urad za varnost in zdravje pri delu (Health 
and Safety Executive) ter Okoljska agencija za VB in Škotska 
okoljska agencija na Škotskem. 

4.2.3. Direktiva Sveta 85/337/EGS dopolnjena z 
Direktivo 97/11/EGS (EIA direktiva) 

Nemčiia 

Presojo vplivov na okolje ureja v Nemčiji zgoraj navedeni zakon 
o presoji vplivov na okolje (1990). V zakonu so povzete vse 
zahteve zgoraj navedenih direktiv in niso podrobneje razčlenjene. 
Tako so v njem določeni posegi, za katere je presoja vplivov na 
okolje obvezna, minimalni obseg podatkov, ki jih za presojo mora 
posredovati investitor, zahteve po sodelovanju javnosti oziroma 
možnostih za vpogled v predmetno dokumentacijo, zahteve po 
obravnavi čezmejnih vplivov na okolje, zahteve po posvetovanjih 
s pristojnimi organi ter zahteve po upoštevanju vseh zaključkov 
iz postopka presoje pri izdaji dovoljenj za izvedbo posegov. 

Avgtrijfl 

V Avstriji ureja presojo vplivov na okolje že omenjeni zvezni zakon 
o presoji vplivov na okolje. Za razliko od ureditvi v Nemčiji, avstrijski 
zakon podrobneje razčlenjuje zahteve zgoraj navedenih direktiv. 
Tako je v zakonu natančno opredeljen predhodni postopek 
ugotavljanja obveznosti presoje vplivov na okolje oziroma 
določitve obsega in vsebine dokumentacije za presojo. Tudi 
sodelovanje javnosti je razširjeno že v fazo predhodnega postopka 
(z javno predstavitvijo nameravanega posega), v fazo obravnave 
dokumentacije so vključeni neodvisni eksperti, faza sodelovanja 
javnosti pa vključuje tudi javno obravnavo. V zakon je vključen še 
del, ki posebej obravnava presojo vplivov cestnih in železniških 
objektov na okolje, del, ki obravnava sestavo in delovanje Sveta 
za okolje, kot posebnega organa, vključenega v postopek presoje 
vplivov na okolje ter del, ki opredeljuje sodelovanje javnosti pri 
posegih, za katere presoja vplivov na okolje ni obvezna, morajo 
pa pridobiti dovoljenje za izvedbo. Zakonu sta dodani še dve 
prilogi. Prva opredeljuje posege, za katere je presoja vplivov na 
okolje obvezna, druga pa posege, pri katerih dovoljevanju je 
obvezno sodelovanje javnosti. 

4.2.4. Uredba (ES) št. 1980/2000 (podeljevanje znaka 
za okolje) 

Nemčija 

Uredba EU o podeljevanju Znaka EU za okolje se v Nemčiji 
uporablja neposredno in ni nobene posebne nacionalne 
zakonodaje, ki bi urejala to področje. Pristojni organ za podeljevanje 
Znaka EU za okolje je nemška agencija za varstvo okolja, ista 
institucija, ki je pristojna tudi za podeljevanje nemškega 
nacionalnega znaka za okolje (Modri Angel). 

Avstrija 

Tudi Avstrija nima posebne nacionalne zakonodaje v zvezi s 
podeljevanjem Znaka EU za okolje in uporablja evropsko 
zakonodajo neposredno. Pristojni organ za podeljevanje znaka 
EU za okolje je Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, 
okolje in upravljanje z vodo, postopke pa za njih vodi njihov Urad 
za okolje. Tudi Avstrija ima uveljavljen nacionalni znak za okolje. 

Velika Britanija 

V Veliki Britaniji se uporablja uredba EU neposredno. Pristojni 
organ za podeljevanje znaka je ministrstvo, pristojno za okolje. 

Švedska 

Tudi na Švedskem se za podeljevanje Znaka EU za okolje 
uporablja le zakonodaja EU neposredno. Kot pristojni organ za 
podeljevanje znaka je določen SIS Eco-labelling (nacionalni or- 
gan za standarde oziroma njegovo hčerinsko podjetje), ki podeljuje 
tudi skandinavski znak za okolje (Nordic Swan). 

4.2.5. Uredba (ES) št. 761/2001 (sistem EMAS) 

Nemčija 

V Nemčiji izvajanje EMAS ureja že omenjeni posebni zakon 
(Umvveltauditgesetz), ki določa pristojne organe, postopke EMAS 
registracije in tudi načine spodbujanja organizacij, da se vključijo 
v sistem EMAS. Izvajanje je organizirano po zveznih državah. 
Ministrstva posameznih zveznih držav so odgovorna za 
promocijo EMAS sistema, registracijo v sistemu EMAS pa izvajajo 
gospodarske zbornice (Industrie- und Handelskammer) - preko 
60 pristojnih organov za registracijo v sistemu EMAS v Nemčiji. 
Akreditacijo EMAS preveriteljev pa izvaja posebna akreditacijska 
služba za EMAS preveritelje (DAU). 

Avstrija 

Tudi v Avstriji je bil sprejet poseben zakon o izvajanju sistema 
EMAS (Umvveltmanagementgesetz). Pristojni organ za registracijo 
organizacij v sistem EMAS v je njihov Urad za okolje, akreditacijo 
pa izvaja Zvezno ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo, okolje in 
upravljanje z vodo. 

Velika Britanija 

V Veliki Britaniji nimajo posebne nacionalne zakonodaje za izvajanje 
uredbe o EMAS, ampak uporabljajo zakonodajo EU neposredno. 
Kot pristojni organ je določen Institute of Environmental Assess- 
ment (IEMA), pred tem pa je registracijo po EMAS izvajala njihova 
agencija za okolje (Environmental Protection Agency). Akreditacijo 
EMAS preveriteljev izvaja njihova nacionalna akreditacijska služba 
U KAS. 

Švedska 

Tudi na Švedskem uporabljajo za registracijo v sistemu EMAS 
zakonodajo EU neposredno. Določili so pristojni organ za izvajanje 
registracij, ki je Swedish EMAS Council, EMAS preveritelje pa 
akreditira švedska nacionalna akreditacijska služba SVVEDAC. 

4.2.7. Druge direktive 

Prenos nekaterih direktiv v nacionalne pravne rede, ki so bile 
sprejete v letu 2002 in kasneje, je možen: 
1. do 31. decembra 2003 (Direktiva 2003/87/ES), 
2. do julija 2004 (Direktiva 2001/42/ES), 
3. do 14. februarja 2005 (Direktiva 2003/4/ES) in 
4. do 25. junija 2005 (Direktiva 2003/35/EGS). 
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Po informacijah, ki jih ima predlagatelj, države članice zgoraj 
navedenih direktiv še niso prenesle v svoje pravne rede. Zaradi 
tega primerjalno pravni pregled za navedene direktive v državah 
članicah ni mogoč. 

II. BESEDILO ČLENOV 

ZAKON O VARSTVU OKOLJA (ZVO-1) 

I. TEMELJNE DOLOČBE 

1. Splošne določbe 

1. člen 
(predmet zakona) 

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

2. člen 
(namen in cilji zakona) 

(1) Namen varstva okolja je spodbujanje in usmerjanje takšnega 
razvoja družbe, ki omogoča dolgoročne pogoje za človekovo 
zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje 
biotske raznovrstnosti. 

(2) Cilji varstva okolja so zlasti: 
1 ■ preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja, 
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja, 
3. trajnostna raba naravnih virov, 
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov 
energije ter 
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti. 

(3) Za doseganje ciljev iz prejšnjega odstavka se: 
1. spodbuja proizvodnja in potrošnja, ki prispeva k zmanjšanju 
obremenjevanja okolja, 
2. spodbuja razvoj in uporaba tehnologij, ki preprečujejo, odpravljajo 
ali zmanjšujejo obremenjevanje okolja in 
3. plačuje onesnaževanje in raba naravnih virov. 

3. člen 
(pojmi) 

V tem zakonu uporabljeni izrazi imajo naslednji pomen: 

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

1-1. Narava je celota materialnega sveta in sestav z naravnimi 
zakoni med seboj povezanih ter soodvisnih delov in procesov, 
človek je sestavni del narave. 

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

1.3. Deli okolja so tla, mineralne surovine, voda, zrak in živalske 
ter rastlinske vrste, vključno z njihovim genskim materialom. 
Biotska raznovrstnost je biotska raznovrstnost po predpisih o 
ohranjanju narave. 

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

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

1.4.2. Naravni vir je del okolja, kadar je predmet gospodarske 
rabe. 

1.4.3. Naravna vrednota je naravna vrednota po predpisih o 
ohranjanju narave. 

1.5. Kulturna dediščina je kulturna dediščina po predpisih o varstvu 
kulturne dediščine. 

2. Poseg v okolje je vsako človekovo ravnanje ali opustitev 
ravnanja, ki lahko vpliva na okolje tako, da škoduje človekovemu 
zdravju, počutju in kakovosti njegovega življenja ter preživetju, 
zdravju in počutju drugih organizmov. Poseg v okolje se nanaša 
zlasti na rabo naravnih dobrin, onesnaževanje delov okolja, 
gradnjo in uporabo objektov, proizvodne in druge dejavnosti ter 
dajanje izdelkov na trg in njihovo potrošnjo. 

3. Emisija je neposredno ali posredno izpuščanje ali oddajanje 
snovi v tekočem, plinastem ali trdnem stanju ali energije (hrup, 
vibracije, sevanje, toplota in svetloba) iz posameznega vira v 
okolje. 

3.1. Mejna vrednost emisije je predpisana vrednost emisije, ki je 
določena kot masa, izražena s posebnimi parametri, koncentracija 
ali raven emisije, in v enem ali več časovnih obdobjih ne sme biti 
presežena. 

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

4.1. Standard kakovosti okolja je predpisana kakovost okolja ali 
njegovega dela, določena kot mejna ali ciljna vrednost ali 
dolgoročno naravnano priporočilo, izražena kot koncentracija 
snovi, parameter stanja okolja ali raven energije, ki mora biti v 
določenem času dosežena. 

5. Odpadek je določena snov ali predmet, ko ga njegov povzročitelj 
ali druga oseba, ki ima snov ali predmet v posesti, zavrže, 
namerava ali mora zavreči. 

5.1. Nevarni odpadek je odpadek, ki je zaradi določenih nevarnih 
sestavin ali lastnosti s predpisom uvrščen med nevarne odpadke. 

5.2. Radioaktivni odpadek je odpadek, ki je zaradi določenih 
radioaktivnih lastnosti po predpisih o varstvu "pred ionizirajočimi 
sevanji, uvrščen med radioaktivne odpadke. 

5.3. Komunalni odpadek je odpadek iz gospodinjstva ali njemu po 
naravi ali sestavi podoben odpadek iz proizvodnje, trgovine, 
storitvene ali druge dejavnosti. 

5.4. Ravnanje z odpadki je zbiranje, prevažanje, predelava in 
odstranjevanje odpadkov, vključno z nadzorom teh ravnanj in 
ukrepi po prenehanju delovanja naprave za ravnanje z odpadki. 
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5.5. Komunalna odpadna voda je odpadna voda iz gospodinjstev 
in njej po naravi ali sestavi podobna voda iz proizvodnje ali 
storitvene ali druge dejavnosti ali mešanica teh odpadnih voda z 
odpadno vodo iz proizvodnje ali s padavinsko odpadno vodo. 

6. Obremenitev okolja je vsak poseg ali posledica posega v okolje, 
ki je izključno ali hkrati povzročila ali povzroča onesnaževanje 
okolja, tveganje za okolje ali rabo naravne dobrine. 

6.1. Čezmerna obremenitev okolja je obremenitev, ki presega 
mejne vrednosti emisije, standarde kakovosti okolja, pravila 
ravnanja ali dovoljeno rabo naravne dobrine, ali okoljska nesreča. 

6.2. Celotna obremenitev so skupni vplivi in učinki več istovrstnih 
sestavin, skupna obremenitev pa so skupni vplivi in učinki vseh 
prisotnih raznovrstnih sestavin. 

6.3. Opozorilna vrednost je s predpisom določena vrednost 
obremenitve okolja ali njegovega dela, nad katero so škodljivi 
vplivi na človekovo zdravje za posamezne skupine ljudi verjetni 
že pri kratkotrajni izpostavljenosti, in pri kateri je potrebno sprotno 
obveščanje javnosti. 

6.4. Kritična obremenitev je s predpisom določena vrednost 
obremenitve, nad katero so škodljivi vplivi na človekovo zdravje 
za vse prebivalce verjetni že pri kratkotrajni izpostavljenosti in pri 
kateri so potrebni takojšnji ukrepi. 

6.5. Onesnaževanje okolja je neposredno ali posredno vnašanje 
snovi ali energije v zrak, vodo ali tla ali povzročanje odpadkov in 
je posledica človekove dejavnosti, ki lahko škoduje okolju ali 
človekovemu zdravju ali posega v lastninsko pravico tako, da 
poškoduje ali uniči predmet lastninske pravice ali posega v njeno 
uživanje ali v pravico do rabe okolja. 

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

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

6.8. Okoljska nesreča je nenadzorovan ali nepredviden dogodek, 
ki je nastal zaradi posega v okolje in ima lahko takoj ali kasneje za 
posledico neposredno ali posredno ogrožanje življenja ali zdravja 
ljudi ali kakovosti okolja. Okoljska nesreča je tudi ekološka nesreča 
po predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

6.8.1 .Večja nesreča je okoljska nesreča, ko pri obratovanju obrata 
pride do nenadzorovanega ali nepredvidenega dogodka, kot je 
večja emisija, požar ali eksplozija, v katero je vključena ena ali 
več nevarnih snovi. Večja nesreča je industrijska nesreča po 
predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

6.9. Mejni stroški onesnaževanja okolja so dodatni stroški 
povzročitelja onesnaževanja okolja, ki so posledica proizvodnje 
dodatne enote izd.elka ali storitve in niso vključeni v lastno ceno 
izdelka ali storitve. 

7. Povzročiteljica ali povzročitelj obremenitve okolja (v nadaljnjem 
besedilu: povzročitelj obremenitve) je pravna ali fizična oseba, ki 
neposredno ali posredno, izključno ali hkrati onesnažuje okolje, 
rabi naravne dobrine ali povzroča tveganje za okolje ali povzroči 
okoljsko nesrečo. 

7.1. Upravljavka ali upravljavec naprave ali obrata (v nadaljnjem 
besedilu: upravljavec) je povzročitelj obremenitve okolja, ki ima v 
posesti napravo ali obrat. 

8. Naprava je nepremična ali premična tehnološka enota, za katero 
je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej 
poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na istem 
kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki 
lahko povzročajo obremenitev okolja. 

9. Obrat je celotno območje, ki ga upravlja isti upravljavec in na 
katerem je ena ali več naprav, vključno s pripadajočo ali z njimi 
povezano infrastrukturo in tehnološkimi procesi, v katerih se 
proizvajajo, skladiščijo ali kakor koli drugače uporabljajo nevarne 
snovi. 

10. Nevarna snov je s predpisom določena snov ali mešanica ali 
pripravek, ki je v obratu navzoča kot surovina, proizvod, stranski 
ali vmesni proizvod ali ostanek, ali lahko nastane ob nesreči. 

11. Najboljša razpoložljiva tehnika je najbolj učinkovita in napredna 
'razvojna stopnja dejavnosti in z njo povezanih načinov 
obratovanja, ki je lahko primerna osnova za določitev mejnih 
vrednosti emisije. 

11.1. Tehnika je uporabljena tehnologija in način načrtovanja, 
gradnje, vzdrževanja, obratovanja in razgradnje naprave. 

11.2. Razpoložljiva tehnika je tista tehnika, katere stopnja razvoja 
omogoča njeno uporabo v posamezni industrijski panogi pod 
ekonomsko in tehnično izvedljivimi pogoji. 

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

12. Monitoring okolja je spremljanje in nadzorovanje okolja s 
sistematičnimi meritvami ali drugimi metodami in z njimi povezanimi 
postopki. 

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

2. Temeljna načela 

4. člen 
(načelo trajnostnega razvoja) 

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

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

5. člen 
(načelo celovitosti) 

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

(2) Pri sprejemanju aktov iz prejšnjega odstavka, ki se nanašajo 
na varstvo okolja, se kot merilo upoštevajo človekovo zdravje, 
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počutje in kakovost njegovega življenja ter preživetje, varstvo 
pred okoljskimi nesrečami in zdravje ter počutje drugih živih 
organizmov. 

6. člen 
(načelo sodelovanja) 

(1) Država in občina pri sprejemanju politik, strategij, programov, 
planov, načrtov in splošnih pravnih aktov, ki se nanašajo na varstvo 
okolja, omogočata sodelovanje povzročiteljev obremenitve, 
izvajalk ali izvajalcev (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) javnih služb 
varstva okolja in drugih oseb, ki opravljajo dejavnosti varstva 
okolja, in javnosti. 

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

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

7. člen 
(načelo preventive) 

(1) Mejne vrednosti emisije, standardi kakovosti okolja, pravila 
ravnanja in drugi ukrepi varstva okolja morajo biti zasnovani, 
vsak poseg v okolje pa načrtovan in izveden tako, da povzroči 
čim manjše obremenjevanje okolja. 

(2) Za uresničevanje določb prejšnjega odstavka se v največji 
možni meri uporablja najboljše razpoložljive tehnike ob razumno 
višjih stroških. 

(3) Za preprečevanje škodljivih učinkov na okolje in zdravje ljudi 
se posegi v okolje usmerjajo tudi z dolgoročno naravnanimi 
priporočili. 

8. člen 
(načelo previdnosti) 

(1) Uvajanje novih tehnologij, proizvodnih postopkov in izdelkov 
je dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter 
možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih 
učinkov na okolje ali zdravje ljudi. 

*(2) Če obstaja možnost nepopravljivega uničenja okolja ali če so 
ogrožene njegove regeneracijske sposobnosti, pomanjkanje 
znanstvene zanesljivosti ne sme biti razlog za odlaganje ukrepov. 

9. člen 
(načelo odgovornosti povzročitelja) 

(1) Povzročitelj čezmerne obremenitve je kazensko in 
odškodninsko odgovoren v skladu z zakonom. 

(2) Oseba iz prejšnjega odstavka ali njen pravni naslednik mora 
v skladu z zakonom odpraviti vir in posledico svojega čezmernega 
obremenjevanja. 

(3) Povzročitelj je za svoje obremenjevanje okolja odgovoren tudi 
v primeru likvidacije ali stečaja, skladno s tem zakonom. 

10. člen 
(načelo plačila za obremenjevanje) 

(1) Povzročitelj obremenitve krije vse stroške predpisanih ukrepov 
za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja ter tveganja 
za okolje, rabo okolja ter odpravo posledic svojega 
obremenjevanja okolja. 

(2) Za zmanjševanje obremenjevanja okolja se lahko predpiše 
okoljsko dajatev zaradi onesnaževanja ali zaradi vsebnosti okolju 
škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali izdelku. 

(3) Povzročitelju obremenitve se lahko predpiše obveznost 
jamčenja s finančnimi sredstvi za primer poplačila stroškov 
obremenjevanja okolja pri opravljanju dejavnosti in po njenem 
prenehanju. 

(4) Povzročitelj obremenitve se mora zavarovati proti 
odgovornosti za škodo, ki jo lahko povzroči okolju s svojo 
dejavnostjo, skladno z zakonom. 

11. člen 
(načelo subsidiarnega ukrepanja) 

(1) Država skrbi za odpravo posledic čezmerne obremenitve 
okolja in krije stroške odprave teh posledic, če jih ni mogoče 
naprtiti določenim ali določljivim povzročiteljem ali so ti sporni, ni 
pravne podlage za naložitev obveznosti povzročitelju obremenitve 
ali posledic ni mogoče drugače odpraviti. 

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

(3) Če se v primeru iz prejšnjih odstavkov povzročitelj ugotovi 
kasneje, imata država in občina pravico in dolžnost izterjati vračilo 
stroškov iz prejšnjih odstavkov. 

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

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

12. člen 
(načelo spodbujanja) 

(1) Država in občina v skladu s svojimi pristojnostmi spodbujata 
dejavnosti varstva okolja, ki preprečujejo ali zmanjšujejo 
obremenjevanje okolja, in tiste posege v okolje, ki zmanjšujejo 
porabo snovi in energije ter manj obremenjujejo okolje ali ga 
omejujejo pod stopnjo dopustnih meja. 

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

(1) Vsakdo ima pravico dostopa do okoljskih podatkov skladno z 
zakonom. 

(2) Javnost ima pravico sodelovati v postopkih sprejemanja politik, 
strategij, programov, planov in načrtov, ki se nanašajo na varstvo 
okolja, skladno s tem zakonom. 

(3) Javnost ima pravico sodelovati v postopkih, ki se nanašajo 
na plane, programe in posege v okolje v drugih državah, ki bi 
lahko vplivali na okolje v Republiki Sloveniji, skladno s tem 
zakonom. 

(4) Javnost ima pravico sodelovati v postopkih izdajanja 
konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje, 
skladno s tem zakonom. 

14. člen 
(načelo varstva pravic) 

(1) Za uresničevanje pravice do zdravega življenjskega okolja 
lahko državljanke ali državljani kot posameznice ali posamezniki 
ali njihova društva, združenja in organizacije pred sodiščem 
zahtevajo, da nosilka ali nosilec (v nadaljnjem besedilu: nosilec) 
posega v okolje ustavi poseg, če bi ta povzročil ali povzroča 
čezmerno obremenitev okolja ali če bi povzVočil ali povzroča 
neposredno nevarnost za življenje ali zdravje ljudi, ali da se mu 
prepove začeti izvajanje posega v okolje, če je izkazana velika 
verjetnost, da bi povzročil takšne posledice. 

(2) Za varovanje pravice do zdravega življenjskega okolja kot 
posebnega področja je v skladu z zakonom pristojen tudi varuh 
človekovih pravic. 

15. člen 
(načelo dopustnosti posegov v okolje) 

(1) Poseg v okolje je dopusten le, če ne povzroča čezmerne 
obremenitve. 

(2) Ta zakon določa primere, ko je za poseg v okolje treba pridobiti 
okoljevarstveno soglasje ali dovoljenje. 

(3) Za posebno rabo naravnih dobrin je treba pridobiti pravico 
skladno z določbami zakonov, ki urejajo njihovo rabo. 

16. člen 
(načelo ekološke funkcije lastnine) 

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

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

(3) Zaradi ohranjanja narave in izboljšanja kakovosti človekovega 
življenja se za naravne dobrine, ki so skladno z zakonom 
določena kot ekološko pomembna območja ali naravne vrednote, 
lahko določi poseben režim uživanja lastnine, drugih pravic rabe 
ali opravljanja dejavnosti. 

(4) Ukrepi za zagotavljanje ekološke funkcije lastnine iz prejšnjih 
odstavkov so določeni s tem zakonom in z zakoni, ki urejajo 
varstvo ali rabo naravnih dobrin. 

II. UKREPI VARSTVA OKOLJA 

1. Mejne vrednosti in pravila ravnanja 

17. člen 
(emisije) 

(1) Povzročitelj onesnaževanja mora izvesti ukrepe, potrebne za 
preprečevanje in zmanjšanje onesnaževanja, tako da njegove 
emisije v okolje ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. 

(2) Povzročitelj onesnaževanja mora za napravo, v kateri poteka 
dejavnost, ki lahko onesnažuje okolje z emisijami, imeti 
okoljevarstveno dovoljenje, skladno s tem zakonom. 

(3) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi 
mejne vrednosti emisije, stopnje zmanjševanja onesnaževanja 
okolja in s tem povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne 
učinke celotne in skupne obremenitve okolja. 

(4) Vlada lahko določi naprave, ki so proizvodi, za katere 
proizvajalec zagotavlja skladnost s predpisanimi mejnimi 
vrednostmi ali se ta ugotavlja v skladu s predpisi, ki urejajo 
ugotavljanje skladnosti proizvodov, in za katere okoljevarstveno 
dovoljenje ni potrebno. 

18. člen 
(preprečevanje večjih nesreč in zmanjševanje 

njihovih posledic) 

(1) Povzročitelj tveganja mora pri upravljanju obrata izvesti 
predpisane ukrepe za preprečevanje večje nesreče in za 
zmanjševanje njenih posledic za ljudi in okolje. 

(2) Povzročitelj tveganja mora za obrat iz prejšnjega odstavka 
imeti okoljevarstveno dovoljenje, skladno s tem zakonom. 

(3) Vlada določi vrste in količine nevarnih snovi, razvrstitev 
obratov glede na nevarne snovi in s tem povezano obveznost 
izdelave zasnove zmanjšanja tveganja za okolje in varnostnega 
poročila, obveznost, roke in vsebino prijave obrata, obveznost 
poročanja o večji nesreči in druge ukrepe za preprečevanje večje 
nesreče. 

(4) Vlada določi tudi merila za določitev najmanjše razdalje med 
obratom in območji, na katerih se lahko stalno ali začasno zadržuje. 
večje število ljudi, pomembnejšo infrastrukturo državnega ali 
lokalnega pomena in varovanimi ter zavarovanimi območji po 
predpisih o ohranjanju narave, tehnične ukrepe in druge omejitve 
rabe prostora, vključno z zahtevami za prilagoditev obstoječih 
objektov. 

(5) Vlada določi tudi način obveščanja javnosti o večjih nesrečah 
ter način obveščanja drugih držav članic Evropske unije (v 
nadaljnjem besedilu: država članica) in drugih držav o obratih in 
možnih večjih nesrečah, ki bi lahko vplivale na okolje na njihovem 
ozemlju. 
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19. člen 
(pravila ravnanja) 

(1) Povzročitelj obremenitve mora pri svojem ravnanju upoštevati 
vsa pravila, ki so potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanja okolja. 

(2) Prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja ter priporočila 
pri opravljanju dejavnosti ali v potrošnji določi ministrica ali minis- 
ter, pristojen za varstvo okolja (v nadaljnjem besedilu: minister), v 
soglasju z drugimi pristojnimi ministricami ali ministri (v nadaljnjem 
besedilu: pristojni ministri), nanašajo pa se zlasti na: 
1. prijavo ravnanja ali dejavnosti, 
2. proizvodnjo, prevoz in skladiščenje, 
3. usposobljenost oseb za opravljanje dejavnosti, 
4. dajanje storitev ali izdelkov na trg, 
5. označevanje surovin, polizdelkov ali izdelkov in druge oblike 
obveščanja potrošnikov, 
6. specifikacije za izdelke, storitve ali postopke in ugotavljanje 
skladnosti z njimi, 
7. opozorila, znake in varščine, 
8. zmanjševanje porabe snovi in energije, 
9. zmanjševanje nevarnih in škodljivih snovi v surovinah, polizdelkih 
ali izdelkih, 
10. nadomeščanje snovi in energentov z okolju primernejšimi, 
11. zahteve, povezane z nadzorom nad okoljevarstveno 
ustreznostjo izdelkov ali tehnologij pri uvozu ali tranzitu in 
12. druga ravnanja, potrebna za preprečevanje in zmanjševanje 
obremenjevanja okolja. 

20. člen 
(ravnanje z odpadki) 

(1) Povzročitelj onesnaževanja mora upoštevati vsa pravila 
ravnanja z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali 
zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 
okolje, in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo 
varno odstranitev, če predelava ni mogoča. 

(2) Pravna ali fizična oseba, ki predeluje ali odstranjuje svoje 
odpadke ali odpadke drugih povzročiteljev po predpisanih 
postopkih, mora za to imeti okoljevarstveno dovoljenje, skladno s 
tem zakonom. 

(3) Minister določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z 
odpadki, nanašajo pa se zlasti na: 
1. zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za 
okolje, 
2. razvrščanje odpadkov v sezname, 
3. načine ravnanja z odpadki, vključno s posredovanjem, 
4. obveznost pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja ali vpisa v 
evidenco za zbiranje odpadkov, 
5. pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj ali soglasij, 
6. načrtovanje, gradnjo in obratovanje naprav za ravnanje z 
odpadki, 
7. usposobljenost oseb za ravnanje z odpadki, 
8- ukrepe, povezane s prenehanjem delovanja naprav za ravnanje 
z odpadki, 
9. zahteve, povezane z uvozom, tranzitom ali izvozom odpadkov, 
in 
10. vodenje evidenc o odpadkih in o ravnanju z njimi ter način 
poročanja ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja (v nadaljnjem 
besedilu: ministrstvo). 

(4) Minister lahko določi primere, ko dovoljenje iz drugega 
odstavka tega člena ni potrebno, če so izpolnjene predpisane 
zahteve. 

21. člen 
(uporaba standardov) 

(1) V predpisih iz 17., 18., 19. in 20. člena tega zakona se v zvezi 
z določenim ravnanjem ali dejavnostjo lahko določi sklicevanje 
na standard po predpisih o standardizaciji ali določi njegovo 
obvezno uporabo ali določi, da je določeno ravnanje ali dejavnost 
skladna z zahtevami predpisa, če ustreza zahtevam standarda. 

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

2. Zagotavljanje standardov kakovosti okolja 

22. člen 
(standardi kakovosti okolja) 

(1) Vlada določi standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične 
vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaževanja okolja in s tem 
povezane ukrepe, pri čemer upošteva tudi možne učinke celotne 
in skupne obremenitve okolja. 

(2) Vlada lahko določi tudi merila občutljivosti, ranljivosti ali 
obremenjenosti okolja, na podlagi katerih se deli okolja ali 
posamezna območja uvrščajo v razrede ali stopnje. Vlada lahko 
določi tudi pogoje, pod katerimi so novi posegi v okolje dovoljeni 
le, če se zaradi njih ne poslabša uvrstitev dela okolja ali območja 
v posamezni razred ali stopnjo. 

(3) Minister razvrsti dele okolja ali posamezna območja v razrede 
ali stopnje iz prejšnjega odstavka. 

(4) Vlada lahko določi raven dopustnega preseganja standarda 
kakovosti okolja za določeno obdobje, če je to potrebno zaradi 
obstoječe obremenjenosti okolja in zahtevnosti doseganja 
predpisane kakovosti okolja. 

(5) Vlada lahko določi način obveščanja javnosti o prekoračitvi 
opozorilnih vrednosti iz prvega odstavka tega člena in s tem 
povezana opozorila, priporočila ter napotila za ravnanje 
prebivalstva. 

(6) Vlada lahko za določen čas na celotnem območju države ali 
njenem delu omeji ali prepove dejavnost ali delovanje, ki povzroča 
prekoračitev standardov kakovosti okolja ali opozorilnih vrednosti 
iz prvega odstavka tega člena, če prekoračitve ni mogoče 
odpraviti z drugimi ukrepi. 

23. člen 
(degradirano okolje) 

(1) Vlada lahko del okolja ali posamezno območje določi kot 
degradirano okolje, če je na podlagi meril iz drugega odstavka 
prejšnjega člena razvrščeno v razred ali stopnjo največje 
obremenjenosti, in v sodelovanju z občino, na območju katere je 
degradirano območje, določi program ukrepov za izboljšanje 
kakovosti okolja ali njegovih delov na tem območju. V primeru, da 
degradirano okolje obsega območje več občin, lahko pri določitvi 
programa sodelujejo tudi njihove zveze ali združenja. 

(2) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
1. opredelitev območja degradiranega okolja, 
2. navedbo delov okolja, ki so čezmerno obremenjeni, in razred 
ali stopnjo obremenjenosti, 
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3. predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po izvedenih 
ukrepih, 
4. ukrepe za izboljšanje kakovosti degradiranega okolja, ob 
upoštevanju celotne in skupne obremenitve okolja, 
5. naloge države in občine, 
6. obveznosti povzročiteljev obremenitve, 
7. obveznosti izvajalcev javnih služb varstva okolja ali oseb, ki 
izvajajo dejavnosti varstva okolja, 
8. roke za izvedbo posameznih ukrepov in 
9. načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov. 

(3) Sodelovanje občine pri določitvi programa iz prejšnjega 
odstavka obsega zlasti: 
1. izmenjavo podatkov, ki se nanašajo na degradirano območje, 
2. dajanje pobud za določitev ustreznih ukrepov in 
3. opredelitev nalog občine, vključno z deležem sredstev za njihovo 
izvedbo. 

(4) Za sodelovanje občine je pristojna županja ali župan, ki po 
predhodni odobritvi občinskega sveta predlaga določitev nalog 
občine, vključenih v program iz drugega odstavka tega člena. 

(5) Vlada pri določitvi predvidene kakovosti okolja ali njegovega 
dela po izvedenih ukrepih iz 3. točke drugega odstavka tega 
člena upošteva tehnično izvedljivost potrebnih ukrepov ob 
razumno visokih stroških. 

(6) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena prepove 
nove posege v okolje, zaradi katerih bi se lahko povečala stopnja 
obremenjenosti okolja ali delov okolja na območju degradiranega 
okolja. 

(7) Vlada lahko v predpisu iz prvega odstavka tega člena glede 
na stopnjo degradiranosti okolja in zahtevnost njegovega 
izboljšanja povzročiteljem obremenitve določi obveznosti, ki so 
strožje od mejnih vrednosti emisije iz 17. člena tega zakona ali 
pravil ravnanja iz 19. ali 20. člena tega zakona, če izboljšanja ni 
mogoče doseči z drugimi ukrepi. 

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

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

(10) Vlada s sklepom ugotovi, da del okolja ali območje iz prvega 
odstavka tega člena ni več degradirano, ko je dosežena 
predvidena kakovost okolja in so sprejeti ter izvedeni ukrepi, ki 
zagotavljajo ohranjanje dosežene kakovosti okolja. Sklep se objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. 

24. člen 
(subsidiarno ukrepanje države in občine) 

(1) Če je za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja 
subsidiarno odgovorna država, vlada naloži ministrstvu, da v 
sodelovanju z ministrstvi, pristojnimi za rabo posamezne naravne 
dobrine, pripravi program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja 
ali njegovega dela. 

(2) Pri odločitvi iz prejšnjega odstavka vlada upošteva tehnično 
izvedljivost potrebnih ukrepov ob razumno visokih stroških ter 

njihovo upravičenost glede na predvideno izboljšanje kakovosti 
okolja ali njegovega dela. 

(3) Program ukrepov iz prvega odstavka tega člena vsebuje 
zlasti: 
1. opredelitev čezmerne obremenitve okolja ali njegovega dela, 
2. opis posledic čezmerne obremenitve okolja, ki jih je treba 
odpraviti, 
3. ukrepe za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega dela, 
4. opis izbranih tehnoloških in drugih rešitev ter predvidenih 
ukrepov, 
5. oceno predvidenih dolgoročnih učinkov izbranih ukrepov z 
vidika vplivov na okolje, 
6. organe ter organizacije, pristojne za izvedbo predvidenih 
ukrepov, 
7. predvideno kakovost okolja ali njegovega dela po izvedenih 
ukrepih, 
8. okvirne roke za izvedbo ukrepov, 
9. oceno potrebnih finančnih sredstev, 
10. načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov in 
11. poljudni povzetek programa, ki je razumljiv javnosti. 

(4) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka sprejme vlada, 
njegovo izvedbo pa zagotovi ministrstvo. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi, 
kadar je za odpravo posledic čezmerne obremenitve okolja 
subsidiarno odgovorna občina. 

25. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora v postopku priprave programa ukrepov iz 
prvega odstavka prejšnjega člena omogočiti javnosti vpogled v 
osnutek programa in zagotoviti njegovo javno predstavitev. 

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v 
enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, 
določi kraj in čas za vpogled in javno predstavitev iz prejšnjega 
odstavka ter določi način dajanja mnenj in pripomb javnosti. 

(3) Rok, v katerem ministrstvo zagotovi vpogled in možnost dajanja 
mnenj in pripomb javnosti, je najmanj 30 dni. 

(4) V predlogu programa ukrepov iz prvega odstavka tega člena, 
ki ga ministrstvo predloži vladi v sprejem, mora biti navedena tudi 
opredelitev do mnenj in pripomb javnosti iz prejšnjega odstavka. 

(5) Določbe prejšnjih odstavkov se smiselno uporabljajo tudi v 
primeru, kadar program priprave sprejme pristojni organ občine, 
javno naznanilo pa mora biti poleg svetovnega spleta objavljeno 
tudi v enem od časopisov, ki pokrivajo območje občine. 

3. Ukrepi v primeru okoljske nesreče 

26. člen 
(ukrepi v primeru okoljske nesreče) 

(1) Povzročitelj okoljske nesreče mora o nesreči nemudoma 
obvestiti organ, pristojen za obveščanje, določen s predpisi o 
varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami in izvesti tiste nujne 
ukrepe, s katerimi je mogoče zmanjšati škodljive posledice za 
okolje. 

(2) Način ravnanja in interventne ukrepe v primeru okoljske 
nesreče na površinskih vodah urejajo predpisi o vodah. Način 
ravnanja in interventne ukrepe v primeru okoljske nesreče na 
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drugih delih okolja predpiše minister, v soglasju z ministrom, 
pristojnim za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka potrebne interventne ukrepe 
izvedejo pristojne službe po predpisih o vodah in službe za 
zaščito, reševanje in pomoč, določene po predpisih o varstvu 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

(4) Če so poleg interventnih ukrepov iz drugega odstavka tega 
čelna potrebni še drugi ukrepi za odpravo škodljivih posledic 
nesreče za okolje, njihovo pripravo in izvedbo zagotovi ministrstvo 
na način, določen v tretjem, četrtem in petem odstavku 27. člena 
tega zakona. 

(5) Stroške ukrepov iz drugega in četrtega odstavka tega člena 
plača povzročitelj okoljske nesreče, če njegovo premoženje za 
pokritje stroškov ne zadošča, pa krije preostanek teh stroškov 
država. 

(6) Določbe tega člena veljajo tudi v primeru, če povzročitelj 
okoljske nesreče ni znan ali je okoljska nesreča posledica 
naravnega pojava, stroške ukrepov pa krije država. 

(7) Če zaradi okoljske nesreče iz prejšnjega odstavka pride do 
onesnaženja voda, izvede interventne ukrepe izvajalec državne 
gospodarske javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem 
voda, določene po predpisih o vodah. 

27. člen 
(ukrepi v primeru večje nesreče) 

(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena se v primeru večje 
nesreče potrebni ukrepi izvedejo skladno z načrti zaščite in 
reševanja, določenimi s predpisi o varstvu pred naravnimi in 
drugimi nesrečami. 

(2) Načrti iz prejšnjega odstavka morajo poleg vsebin, določenih 
s predpisi iz prejšnjega odstavka, vsebovati tudi zasnovo ukrepov 
za odpravo ali zmanjšanje posledic večje nesreče v okolju. 

(3) če so za odpravo ali zmanjšanje posledic večje nesreče na 
območju zunaj obrata, v katerem je do nesreče prišlo, poleg 
ukrepov iz prvega odstavka tega člena, potrebni še drugi ukrepi, 
vlada naloži ministrstvu, da v sodelovanju z drugimi pristojnimi 
ministrstvi in prizadeto občino pripravi program za izvedbo sanacije 
prizadetega območja zunaj obrata, razen če posledice večje 
nesreče, zahtevnost njihove odprave ali potrebna finančna 
sredstva zahtevajo posebno ureditev. 

(4) Ministrstva in prizadeta občina iz prejšnjega odstavka 
Pripravijo program za izvedbo sanacije prizadetega območja zunaj 
obrata, ki vsebuje zlasti: 
1. oceno stanja in obsega posledic nesreče za ljudi in okolje, 
2. določitev območja, na katerem je treba izvesti ukrepe, in njihov 
obseg, 
3- določitev potrebnih ukrepov in rokov za njihovo izvedbo, 
4. organe, organizacije in službe za izvedbo predvidenih ukrepov, 
5. oceno potrebnih finančnih sredstev in način kritja stroškov ter 
6- načrt monitoringa učinkov izvedenih ukrepov. 

(5) Program ukrepov iz prejšnjega odstavka sprejme vlada z 
uredbo. 

(6) Če je posledice večje nesreče zunaj obrata mogoče odpraviti 
brez priprave programa iz petega odstavka tega člena, je izvedbo 
sanacije območja dolžan izvesti izvajalec javne službe iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena, o čemer vlada izda sklep in ga objavi 
v Uradnem listu Republike Slovenije. Vlada v sklepu določi tudi 
obseg ukrepov, ki jih je treba izvesti. 

(7) Stroške odprave posledic iz prejšnjih odstavkov plača 
povzročitelj večje nesreče, če njegovo premoženje za pokritje 
stroškov ne zadošča, pa krije preostanek teh stroškov država. 

4. Drugi ukrepi 

28. člen 
(stečaj povzročitelja obremenitve) 

(1) Če se zoper povzročitelja obremenitve uvede stečajni 
postopek, v stečajni masi pa so odpadki, ki jih ni bilo mogoče 
prodati ali razdeliti upnikom skladno z zakonom, postane imetnik 
odpadkov država. 

(2) Ne glede na določbe predpisov o prisilni poravnavi, stečaju in 
likvidaciji postane last države onesnažena premična ali 
nepremična stvar, ki je ni bilo mogoče prodati ali razdeliti upnikom. 

(3) Stroške predpisanega ravnanja z odpadki iz prvega odstavka 
tega člena in vrednost stvari iz prejšnjega odstavka oceni sodni 
cenilec. 

(4) Stečajni senat iz razdelitvene mase s sklepom izloči in prenese 
na državo denarna sredstva v višini sodne cenitve iz prejšnjega 
odstavka pred poplačilom lastnikov povzročitelja obremenitve v 
stečaju. 

(5) Denarna sredstva iz prejšnjega odstavka so prihodek 
proračuna države in se porabijo za izvedbo ukrepov, potrebnih 
za predpisano ravnanje z odpadki in onesnaženimi stvarmi. 

29. člen 
(pooblaščenec za varstvo okolja) 

(1) Povzročitelj obremenitve, ki mora pridobiti okoljevarstveno 
dovoljenje po določbah 68. ali 86. člena tega zakona, mora imeti v 
delovnem ali pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki je 
odgovorna za opravljanje nalog varstva okolja (v nadaljnjem 
besedilu: pooblaščenec za varstvo okolja). 

(2) Naloge pooblaščenca za varstvo okolja so zlasti: 
1. seznanjanje in svetovanje povzročitelju obremenitve v zvezi s 
predpisanimi ukrepi varstva okolja pri opravljanju njegove 
dejavnosti, 
2. dajanje mnenj in predlogov povzročitelju obremenitve o ukrepih 
za zmanjševanje ali preprečevanje obremenjevanja okolja, 
3. sodelovanje pri uvajanju za okolje manj škodljivih postopkov, 
tehnologij in izdelkov, 
4. nadzorovanje in skrb za izvajanje predpisanih ukrepov varstva 
okolja pri opravljanju dejavnosti ter poročanje povzročitelju 
obremenitve o ugotovljenih pomanjkljivostih, 
5. zagotavljanje javnosti podatkov o obremenjevanju okolja 
skladno s tem zakonom, 
6. seznanjanje zaposlenih o škodljivih vplivih naprave ali obrata 
na okolje in ukrepih za njihovo preprečevanje ali zmanjševanje, 
7. sodelovanje z osebo, zadolženo za varnost pri delu in požarno 
varnost, 
8. sodelovanje pri pripravi načrtov za zaščito in reševanje po 
predpisih o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter 
9. druge naloge varstva okolja v skladu s pooblastili povzročitelja 
obremenitve. 

(3) Povzročitelj obremenitve mora pooblaščencu za varstvo okolja 
omogočiti strokovno neodvisno opravljanje nalog iz prejšnjega 
odstavka in izpopolnjevanje znanja ter zagotoviti dostop do vseh 
potrebnih podatkov. 
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(4) Povzročitelj obremenitve lahko imenuje za pooblaščenca za 
varstvo okolja le osebo, ki ima za opravljanje nalog iz drugega 
odstavka tega člena univerzitetno izobrazbo in pet let delovnih 
izkušenj na področju varstva okolja. 

(5) Povzročitelj obremenitve mora imenovati pooblaščenca za 
varstvo okolja in določiti njegove naloge ter pooblastila pisno. O 
imenovanju pooblaščenca in njegovih nalogah ter pooblastilih, 
spremembah njegovih nalog ali pooblastil ali o njegovi razrešitvi 
mora povzročitelj obremenitve obvestiti ministrstvo in pristojni 
organ občine, na območju katere ima sedež. 

(6) Zaradi vodenja postopkov po tem zakonu ministrstvo o 
pooblaščencih vodi evidenco, ki vsebuje podatke o: 
1. osebnem imenu, 
2. datumu in kraju rojstva, 
3. stalnem ali začasnem prebivališču in 
4. izobrazbi. 

(7) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se pridobijo od 
povzročitelja obremenitve, ki je imenovala pooblaščenca in se po 
20 letih arhivirajo v skladu s predpisi o arhivskem gradivu in 
arhivih. 

(8) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja evi- 
dence iz šestega odstavka tega člena. 

5. Znak za okolje in sistem okoljskega vodenja 
organizacij 

30. člen 
(znak za okolje) 

(1) Za spodbujanje proizvodnje izdelkov ali opravljanja storitev (v 
nadaljnjem besedilu: proizvod), ki imajo v primerjavi z drugimi 
istovrstnimi proizvodi manjše negativne vplive na okolje v 
celotnem obdobju svojega obstoja in s tem prispevajo k učinkoviti 
rabi delov okolja ter visoki stopnji varstva okolja, ministrstvo 
takšnemu proizvodu lahko podeli znak za okolje. 

(2) Skupine proizvodov in pogoji, ki jih mora proizvod izpolnjevati 
za pridobitev znaka za okolje in oblika znaka so določeni s predpisi 
Evropske unije (v nadaljnjem besedili: EU), ki se nanašajo na 
sistem EU za podeljevanje znaka za okolje. 

(3) Proizvajalec ali uvoznik zaprosi ministrstvo za izdajo znaka 
za okolje za proizvod z vlogo, ki mora vsebovati dokazila o tem, 
da proizvod izpolnjuje predpisane pogoje. 

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

(5) Oseba, ki ministrstvo zaprosi za izdajo znaka za okolje in 
oseba, ki je znak pridobila, plača ministrstvu posebno pristojbino, 
ki jo na podlagi predpisov iz drugega odstavka tega člena določi 
ministrstvo. 

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

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

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

31. člen 
(sistem okoljevarstvenega vodenja organizacij) 

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

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

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

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

(5) Odločba iz prejšnjega odstavka člena je podlaga za vključitev 
organizacije v evidenco organizacij, vključenih v sistem EMAS (v 
nadaljnjem besedilu: evidenca EMAS). 

(6) Organizacija, registrirana v sistemu EMAS, se lahko sklicuje 
na registracijo in uporablja znak EMAS v obliki, na način in pod 
pogoji, ki so določeni s predpisi iz drugega odstavka tega člena. 

(7) Ministrstvo lahko na lastno pobudo, na pobudo EMAS 
preveritelja, pristojne inšpekcije ali organizacije same, in ob 
upoštevanju mnenja strokovnega sveta iz 33. člena tega zakona, 
z odločbo začasno ali trajno izključi iz evidence EMAS organizacijo, 
ki ne izpolnjuje predpisanih pogojev. 

(8) V predpisih iz 17., 18., 19. in 20. člena tega zakona se za 
organizacije, vključene v sistem EMAS lahko določijo tudi olajšave 
in spodbude, ki se nanašajo zlasti na zmanjšanje pogostosti in 
obsega izvajanja monitoringa ter poročanja. 

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

32. člen 
(EMAS preveritelj) 

(1) Izpolnjevanje pogojev iz drugega odstavka prejšnjega člena v 
organizacijah, ki se nameravajo vključiti v sistem EMAS ali so 
vanj že vključene, preverja EMAS preveritelj. 

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

(3) Organ iz prejšnjega odstavka mora v zvezi z vzpostavitvijo in 
delovanjem sistema akreditiranja EMAS preveriteljev v svojih 
organih zagotoviti sodelovanje vseh zainteresiranih strani iz 
drugega odstavka 33. člena tega zakona, skladno z zakonom. 

(4) Organ Iz drugega odstavka tega člena vodi evidenco 
akreditiranih EMAS preveriteljev, ki vsebuje zlasti: 
1. firmo in sedež EMAS preveritelja, 
2. številko in datum izdaje akreditacijske listine, 
3. obseg akreditacije in 
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4. druge podatke, zahtevane v predpisih iz drugega odstavka 
prejšnjega člena. 

(5) Organ iz drugega odstavka tega člena mora ministrstvu 
najmanj enkrat mesečno ali na njegovo zahtevo posredovati 
podatke o akreditiranih EMAS preveriteljih. 

(6) Podatki iz evidence EMAS preveriteljev so javni, skladno z 
zakonom. 

(7) Organ iz drugega odstavka tega člena mora dati ministrstvu 
na njegovo zahtevo vse podatke v zvezi s postopkom akreditacije 
posameznih EMAS preveriteljev, EMAS preveritelj pa vse podatke 
o postopkih preverjanja posameznih organizacij. 

(8) Ministrstvo mora zagotoviti varovanje podatkov, pridobljenih 
na podlagi prejšnjega odstavka, ki so poslovna tajnost, skladno z 
zakonom. 

33. člen 
(Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih 

proizvodov) 

(1) Za obravnavo strokovnih vprašanj, ki se nanašajo na celovito 
politiko do proizvodov glede varstva okolja, podeljevanje znaka 
za okolje in vključevanje organizacij v sistem EMAS, minister 
ustanovi Strokovni svet za spodbujanje okolju prijaznih 
proizvodov, skladno z zakonom. 

(2) Svet iz prejšnjega odstavka sestavljajo predstavnice ali 
predstavniki (v nadaljnjem besedilu: predstavnik) ministrstva, 
minister pa vanj povabi tudi predstavnike občin, gospodarstva, 
nevladnih organizacij iz prvega odstavka 153. člena tega zakona 
in varstva potrošnikov, tako, da je zagotovljena uravnotežena 
udeležba vseh zainteresiranih strani. 

(3) Naloge sveta iz prvega odstavka tega člena so zlasti: 
1. dajanje mnenj v zvezi s celovito politiko do proizvodov glede 
varstva okolja, 
2. dajanje mnenj glede razvoja in izvajanja sistema podeljevanja 
znaka za okolje in izvajanja sistema EMAS, 
3. dajanje mnenj v zvezi s pobudami za začasno ali trajno izključitev 
organizacije iz sistema EMAS in 
4. druge naloge, določene z aktom o ustanovitvi. 

III. PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU 
VARSTVA OKOLJA 

1. Programi varstva okolja 

34. člen 
(nacionalni program varstva okolja) 

(1) Državni zbor na predlog vlade sprejme nacionalni program 
varstva okolja, ki vsebuje dolgoročne cilje, usmeritve in naloge 
na področju varstva okolja. 

(2) Nacionalni program varstva okolja pripravi ministrstvo, vsebuje 
pa zlasti: 
1- povzetek poročila o okolju iz prvega odstavka 104. člena tega 
zakona, 
2. cilje v določenem obdobju in ukrepe za njihovo uresničevanje, 
3. prednostne naloge, 

4. usmeritve za razvoj dejavnosti in javnih služb varstva okolja, 
5. oceno potrebnih sredstev za izvedbo programa ter njihovih 
virov in 
6. obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb in 
strategij ter programov EU, ki se nanašajo na varstvo okolja. 

(3) Nacionalni program varstva okolja sestavlja tudi nacionalni 
program varstva narave po predpisih o ohranjanju narave. 

(4) Vlada pripravi poročilo o izvajanju nacionalnega programa 
varstva okolja, ki je sestavni del poročila o okolju iz prvega 
odstavka 104. člena tega zakona. 

35. člen 
(operativni program varstva okolja) 

(1) Za izvedbo nacionalnega programa varstva okolja ali 
izvrševanje obveznosti iz ratificiranih in objavljenih mednarodnih 
pogodb, strategij, programov in predpisov EU, ki se nanašajo na 
oblikovanje programov na področju varstva okolja, ministrstvo 
lahko pripravi operativne programe varstva okolja, ki jih sprejme 
vlada. 

(2) V operativnem programu iz prejšnjega odstavka se praviloma 
za obdobje štirih let razčlenijo cilji, usmeritve in naloge aktov iz 
prejšnjega odstavka v celoti ali na posameznem področju ali za 
posamezno vprašanje varstva okolja. 

36. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora v postopku priprave programov iz 34. in 35. 
člena tega zakona omogočiti javnosti seznanitev z osnutkom 
programa in dajanje mnenj in pripomb. 

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v 
enem od dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države, 
obvesti javnost o kraju, kjer je program dostopen, načinu in času 
dajanja mnenj in pripomb. 

(3) Rok, v katerem javnost lahko daje mnenja in pripombe, je 
najmanj 30 dni. 

(4) Ministrstvo preuči mnenja in pripombe javnosti in jih na primeren 
način upošteva pri pripravi programov iz prvega odstavka tega 
člena. 

(5) Ministrstvo mora o sprejemu programa iz 34. ali 35. člena tega 
zakona obvestiti javnost na način iz drugega odstavka tega člena. 
Obvestilo vsebuje tudi utemeljitve za sprejete programske 
odločitve in informacijo o sodelovanju javnosti v postopku njegove 
priprave. 

37. člen 
(program varstva okolja občine) 

(1) Program varstva okolja in operativne programe za svoje 
območje sprejme mestna občina, lahko pa tudi občina ali širša 
samoupravna lokalna skupnost, ob smiselni uporabi določb 34., 
35. in 36. člena tega zakona. 

(2) Programi Iz prejšnjega odstavka ne smejo biti v nasprotju z 
nacionalnim programom in operativnimi programi varstva okolja. 
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2. Okoljska izhodišča 

38. člen 
(okoljska izhodišča) 

(1) Vlada sprejme okoljska izhodišča, ki so obvezna podlaga za 
pripravo planov, programov, načrtov in drugih aktov na področju 
urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, 
ribištva, rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, transporta, 
ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, oskrbo prebivalstva s 
pitno vodo, telekomunikacij in turizma. 

• (2) Okoljska izhodišča vsebujejo zlasti: 
1. opis stanja okolja in njegovih delov, vključno z obstoječimi 
obremenitvami, 
2. povzetek obveznosti ratificiranih in objavljenih mednarodnih 
pogodb glede povzročanja čezmejnih vplivov na okolje in 
zmanjševanje globalnega onesnaževanja okolja, 
3. prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in 
drugih območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja 
narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan 
poseben pravni režim, 
4. prikaz območij ali delov okolja, razvrščenih v razrede ali stopnje, 
5. povzetek veljavnih pravnih režimov na območjih ali delih okolja 
iz 3. in 4. točke tega odstavka in 
6. prikaz območij omejene rabe prostora zaradi obratov, v katerih 
lahko pride do večje nesreče. 

(3) Okoljska izhodišča vsebujejo tudi okvire za programiranje, 
planiranje in načrtovanje posegov v okolje, da se glede na 
obstoječo stopnjo obremenitve okolja ali občutljivost okolja za 
posamezno vrsto posegov prepreči, omeji ali zmanjša 
obremenjevanje okolja. 

(4) Okoljska izhodišča se spremenijo ali dopolnijo, če je to potrebno 
zaradi sprememb v stanju okolja ali predpisanih pravnih režimih 
ali sprejetih mednarodnih obveznostih. 

3. Celovita presoja vplivov na okolje 

39. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 

(1) Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti 
in preventive je treba v postopku priprave plana, programa, načrta, 
prostorskega ali drugega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), 
katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti 
celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se 
ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva 
okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne 
dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva. 

(2) Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan ali 
spremembo plana, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni or- 
gan države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja 
voda, gospodarjenja z gozdovi, lova, ribištva, rudarstva, 
kmetijstva, energetike, industrije, transporta, ravnanja z odpadki 
in odpadnimi vodami, oskrbe prebivalstva s pitno vodo, 
telekomunikacij in turizma, če se z njim določa ali načrtuje poseg 
v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
skladno z določbami 51. člena tega zakona, ali če obsega 
posebno varstveno območje po predpisih o ohranjanju narave ali 
če bi izvedba plana nanj lahko vplivala. 

(3) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se celovita presoja 
vplivov na okolje ne izvede za plan, ki vsebuje posege ali obsega 
območja iz prejšnjega odstavka in je izdelan na podlagi plana, za 

katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, pa 
ne vsebuje novih posegov ali ne obsega novih območij iz prejšnjega 
odstavka glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen. 

(4) Pripravljavec plana mora pred začetkom njegove priprave 
ministrstvu poslati obvestilo o svoji nameri. Obvestilo mora 
vsebovati podatke o vrsti, vsebini in ravni natančnosti, za katero 
bo plan izdelan, vključno z ustreznim kartografskim prikazom 
določenih ali načrtovanih posegov ali območja, ki ga plan obsega. 

(5) Ministrstvo v 30 dneh po obvestilu iz prejšnjega odstavka 
pisno sporoči pripravljavcu plana, da je za plan treba izvesti 
celovito presojo vplivov na okolje, sicer se šteje, da za plan celovite 
presoje vplivov na okolje ni treba izvesti. Z javnim naznanilom v 
svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo 
območje cele države, ministrstvo obvesti tudi javnost, da bo za 
plan izvedena celovita presoja vplivov na okolje. 

(6) V primeru priprave prostorskih aktov mora biti obveznost iz 
prejšnjega odstavka določena v programu priprave prostorskega 
akta po predpisih o urejanju prostora. 

40. člen 
(okoljsko poročilo) 

(1) Pripravljavec plana, za katerega se izvede celovita presoja 
vplivov na okolje, mora pred izvedbo celovite presoje vplivov na 
okolje zagotoviti okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, opišejo 
in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, 
ob upoštevanju ciljev in geografskih značilnosti območja, na 
katerega se plan nanaša. 

(2) Okoljsko poročilo mora vsebovati informacije, potrebne za 
celovito presojo vplivov plana na okolje, pri njegovi pripravi pa se 
praviloma uporablja obstoječe znanje in postopki vrednotenja ter 
upošteva vsebina in natančnost plana. 

(3) Iz okoljskega poročila mora biti razvidno tudi, kako je 
pripravljavec pri izdelavi plana upošteval okoljska izhodišča iz 
38. člena tega zakona, in predvideni način spremljanja vplivov 
plana na okolje pri njegovem izvajanju. 

(4) Pripravljavec plana mora zagotoviti revizijo okoljskega poročila 
ob smiselni uporabi določb 55. člena tega zakona. 

(5) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljskega poročila. 

41. člen 
(mnenje ministrstev in drugih organizacij o okoljskem 

poročilu) 

(1) Pripravljavec posreduje plan, okoljsko poročilo in njegovo 
revizijo ministrstvu. 

(2) Ministrstvo pošlje dokumente iz prejšnjega odstavka 
ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na vsebino 
plana pristojni za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo 
ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, in jih 
pozove, da v 21 dneh dajo pisno mnenje o tem, ali okoljsko poročilo 
omogoča presojo vplivov izvedbe plana na okolje s stališča njihove 
pristojnosti, ali pa je za izvedbo presoje okoljsko poročilo treba 
dopolniti z dodatnimi ali podrobnejšimi informacijami, sicer se šteje, 
da je okoljsko poročilo ustrezno. 

(3) Ministrstvo po pridobitvi pisnih mnenj ministrstev in organizacij 
iz prejšnjega odstavka v 30 dneh od prejema dokumentov iz 
prvega odstavka tega člena obvesti pripravljavca plana o tem, da 
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je okoljsko poročilo ustrezno ali pa zahteva v določenem roku 
dopolnitev okoljskega poročila s podrobnejšimi informacijami, sicer 
se šteje, da je okoljsko poročilo ustrezno. 

(4) Pripravljavec plana mora dopolnjeno okoljsko poročilo in 
njegovo revizijo poslati ministrstvu, ki ga posreduje ministrstvom 
in organizacijam iz drugega odstavka tega člena, sicer se šteje, 
da je odstopil od namere, da pripravi plan. 

42. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Pripravljavec plana mora v postopku njegovega sprejemanja 
javnosti omogočiti seznanitev s planom, z okoljskim poročilom in 
njegovo revizijo v okviru javne razgrnitve, ki traja najmanj 30 dni, 
ter zagotoviti njuno javno obravnavo. 

(2) Če je sodelovanje javnosti v postopku sprejemanja plana 
določeno z zakonom iz drugega odstavka 39. člena tega zakona, 
se za sodelovanje javnosti upoštevajo tudi določbe tega člena. 

(3) V okviru javne razgrnitve ima javnost pravico dajati mnenja in 
pripombe na plan in okoljsko poročilo. 

(4) Javno naznanilo z navedbo kraja in časa javne razgrnitve 
plana in javne obravnave ter o načinu dajanja mnenj in pripomb 
pripravljavec plana objavi v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva 
celotno območje države, na krajevno običajen način in v 
svetovnem spletu. Če je pripravljavec plana pristojni organ občine, 
mora biti javno naznanilo namesto v dnevnem časopisu, ki pokriva 
celotno območje države, objavljeno v časopisu, ki pokriva 
območje občine. 

(5) Pravico iz tretjega odstavka tega člena ima fizična ali pravna 
oseba, ki ima na območju, na katero se plan nanaša, stalno 
prebivališče ali sedež, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 
153. člena tega zakona. 

43. člen 
(čezmejni vplivi) 

(1) Če bi izvedba plana lahko pomembno vplivala na okolje v 
državi članici, ministrstvo najkasneje hkrati z javnim naznanilom 
iz prejšnjega člena pošlje plan, okoljsko poročilo in njegovo revizijo 
pristojnemu organu te države in ga zaprosi, da se v določenem 
roku odloči, ali namerava sodelovati v postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe plana na okolje. 

(2) Ministrstvo pošlje plan, okoljsko poročilo in njegovo revizijo 
pristojnemu organu države članice in ga zaprosi, da se v 
določenem roku odloči, ali namerava sodelovati v postopku 
celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje, tudi če država 
članica to sama zahteva. 

(3) Če država članica obvesti ministrstvo, da namerava sodelovati 
v postopku celovite presoje vplivov plana na okolje, se ministrstvo 
in pristojni organ države članice dogovorita o roku, v katerem bo 
država članica ministrstvu posredovala mnenja in pripombe ali o 
drugih oblikah posvetovanja o zmanjšanju ali odpravi možnih 
čezmejnih vplivov plana na okolje, če država članica tako zahteva. 

(4) Ministrstvo obvesti pripravljavca plana o nameri države članice 
iz prejšnjega odstavka, rok za sodelovanje javnosti iz prvega 
odstavka prejšnjega člena pa se nadomesti rokom iz prejšnjega 
odstavka, o čemer ministrstvo sprejme poseben sklep, ki ga 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

44. člen 
(presoja plana države članice) 

(1) Če ministrstvo prejme plan in okoljsko poročilo druge države 
članice, in oceni, da lahko izvedba tega plan pomembno vpliva na 
okolje v Republiki Sloveniji, tej državi v roku, ki ga ta določi, 
sporoči, ali želi sodelovati v postopku presoje vplivov plana na 
okolje. 

(2) Če ministrstvo izve za plan iz prejšnjega odstavka, pa od 
države članice ni prejelo plana in okoljskega poročila, mora od 
pristojnega organa te države to zahtevati. Ministrstvo po prejemu 
plana in okoljskega poročila sporoči državi članici, ali želi 
sodelovati v postopku presoje vplivov izvedbe tega plana na 
okolje. 

(3) Če se ministrstvo odloči za sodelovanje v postopku presoje 
vplivov izvedbe plana na okolje, ki poteka v državi članici, mora o 
planu in okoljskem poročilu države članice pridobiti mnenje 
ministrstev in organizacij iz drugega odstavka 41. člena tega 
zakona, in zagotoviti sodelovanje javnosti skladno z določbami 
prvega, tretjega in četrtega odstavka 42. člena tega zakona. 

(4) Ministrstvo po pridobitvi mnenj ministrstev in organizacij iz 
prejšnjega odstavka pripravi mnenje o planu države članice in 
okoljskem poročilu in ga skupaj s pripombami javnosti v 
dogovorjenem roku pošlje pristojnemu organu države članice. 

(5) Ministrstvo se lahko s pristojnim organom države članice 
dogovori tudi za posvetovanje o zmanjšanju ali odpravi možnih 
škodljivih vplivov izvedbe plana na okolje v Republiki Sloveniji. 

45. člen 
(potrditev plana) 

(1) Ministrstvo na podlagi plana, okoljskega poročila in njegove 
revizije iz 41. člena tega zakona preuči sprejemljivost vplivov 
izvedbe plana na okolje ter o tem pripravi pisno mnenje. Pisno 
mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča 
svoje pristojnosti pripravijo tudi ministrstva in organizacije iz 
drugega odstavka 41. člena tega zakona in jih pošljejo ministrstvu 
najkasneje v 45 dneh od prejema dokumentov iz prvega odstavka 
41. člena tega zakona, v primeru iz četrtega odstavka 41. člena 
tega zakona pa najkasneje v 45 dneh od prejema dopolnjenega 
okoljskega poročila. 

(2) Ministrstvo pošlje pripravljavcu plana pisna mnenja iz 
prejšnjega odstavka ali mnenja in pripombe države članice iz 43. 
člena tega zakona najkasneje v 15 dneh od njihove pridobitve. 

(3) V primeru priprave prostorskih aktov se pisno mnenje iz 
prejšnjega odstavka šteje za mnenje k prostorskemu aktu, ki ga 
je pripravljavec akta dopolnil v skladu s stališči in pripombami, 
danih v času javne razgrnitve po predpisih o urejanju prostora. 

(4) Pripravljavec plana mora v čim večji meri upoštevati pisna 
mnenja in pripombe iz prvega in drugega odstavka tega člena ter 
mnenja in pripombe javnosti iz 42. člena tega zakona, ustrezno 
spremeniti ali dopolniti plan in ga poslati ministrstvu v potrditev. 

(5) Ministrstvo v 30 dneh od prejema plan, ob upoštevanju mnenj 
ministrstev in organizacij iz drugega odstavka 41. člena tega 
zakona, s sklepom potrdi, če presodi, da so vplivi njegove izvedbe 
na okolje sprejemljivi, ali izdajo potrdila zavrne, če presodi, da 
vplivi njegove izvedbe na okolje niso sprejemljivi, sicer se šteje, 
da je bilo potrdilo izdano. 
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(6) Če je pripravljavec plana državni organ in se ne strinja z 
zavrnitvijo izdaje potrdila, obvesti vlado o tem in zahteva, da o 
spornem vprašanju odloči. 

(7) Če pristojni organ občine plan sprejme, izdaja potrdila o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje pa je bila zavrnjena, 
vlada zahteva začetek postopka pred ustavnim sodiščem za 
oceno skladnosti akta, s katerim je bil plan sprejet, z ustavo ali 
zakonom. 

46. člen 
(veljavnost plana) 

(1) Sprejeti plan ni veljaven, če pripravljavec plana o svoji nameri 
ni obvestil ministrstva skladno z določbami četrtega odstavka 39. 
člena tega zakona ali če v postopku priprave plana ni bila izvedena 
celovita presoja vplivov plana na okolje, skladno z določbo drugega 
odstavka 39. člena tega zakona, ali pridobljeno potrdilo ministrstva 
iz prejšnjega člena. 

(2) V primeru iz sedmega odstavka prejšnjega člena se plan do 
odločitve ustavnega sodišča ne sme izvajati. 

47. člen 
(obvestilo o sprejetem planu) 

(1) Pripravljavec plana mora o njegovem sprejemu obvestiti 
pristojna ministrstva in organizacije iz drugega odstavka 41. člena 
tega zakona, državo članico iz 43. člena tega zakona, na način iz 
četrtega odstavka 42. člena tega zakona pa tudi javnost. 

(2) Obvestilo iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti: 
1. opis vključenosti okoljevarstvenih zahtev v plan, 
2. upoštevanje mnenj in pripomb iz postopka celovite presoje 
vplivov izvedbe plana na okolje, 
3. razloge za sprejete odločitve glede na možne alternative in 
4. opis načina spremljanja vplivov na okolje pri izvajanju plana. 

48. člen 
(spremljanje izvajanja plana) 

Če ministrstvo na podlagi spremljanja stanja okolja iz 95. člena 
tega zakona ali na drug način, predviden v okoljskem poročilu, 
ugotovi, da je zaradi izvajanja plana prišlo do nepredvidenih 
škodljivih vplivov na okolje, mora o tem obvestiti pripravljavca 
plana in v skladu s svojimi pristojnostmi zagotoviti njihovo 
zmanjšanje ali odpravo. 

49. člen 
(posebne določbe za celovito presojo državnega 

lokacijskega načrta) 

(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostor, se šteje da je 
državni lokacijski načrt v fazi, ko vsebuje več variantnih rešitev, 
splošni prostorski pravni akt, v fazi, ko ministrstvo, pristojno za 
prostor, predlaga vladi eno od variant pa se šteje, da je posamični 
prostorski pravni akt. Za posamični prostorski pravni akt se šteje 
tudi uredba, s katero vlada, skladno za zakonom, ki ureja prostor, 
sprejme državni lokacijski načrt. 

(2) Za splošni prostorski pravni akt iz prejšnjega odstavka se 
izvede celovita presoja vplivov na okolje po določbah tega zakona, 
in pridobi potrdilo ministrstva. 

IV. POSEGI V OKOLJE 

1. Presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno 
soglasje 

50. člen 
(presoja vplivov na okolje in okoljevarstveno 

soglasje) 

Pred začetkom izvajanja posega, ki lahko pomembno vpliva na 
okolje, je treba izvesti presojo njegovih vplivov na okolje in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje ministrstva. 

1.1. Presoja vplivov na okolje 

51. člen 
(presoja vplivov na okolje) 

(1) V postopku presoje vplivov na okolje se ugotovi, opiše in 
oceni dolgoročne, kratkoročne, posredne ali neposredne vplive 
nameravanega posega na človeka, tla, vodo, zrak, biotsko 
raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi 
na človekovo nepremično premoženje in kulturno dediščino, ter 
njihova medsebojna razmerja. 

(2) Vlada predpiše vrste posegov iz prejšnjega odstavka na 
podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov na okolje. 

52. člen 
(predhodna informacija) 

(1) Nosilec posega iz prejšnjega člena lahko pred začetkom 
postopka presoje vplivov na okolje od ministrstva zahteva 
informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih izvedbe 
nameravanega posega na okolje. 

(2) Nosilec posega iz prejšnjega odstavka mora za pridobitev 
informacije predložiti idejno zasnovo nameravanega posega po 
predpisih o graditvi objektov, če gre za gradnjo, ali podatke o 
njegovi namembnosti in bistvenih značilnostih, če ne gre za 
gradnjo. 

(3) Ministrstvo dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pošlje 
ministrstvom in drugim organizacijam, ki so glede na nameravani 
poseg pristojne za posamezne zadeve varstva okolja ali varstvo 
ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, da se 
izrečejo o tem, katere podatke naj vsebuje poročilo iz prvega 
odstavka tega člena, da bodo lahko dale mnenje o vplivih 
nameravanega posega na okolje s stališča svoje pristojnosti. 

(4) Ministrstva in organizacije iz prejšnjega odstavka se v 15 
dneh izrečejo o podatkih, sicer se šteje, da predlogov za podatke, 
ki naj jih vsebuje poročilo o vplivih na okolje, nimajo. 

(5) Ministrstvo ob upoštevanju predlogov ministrstev in organizacij 
iz tretjega odstavka tega člena in po posvetovanju z nosilcem 
posega pripravi pisno informacijo iz prvega odstavka tega člena 
in jo posreduje nosilcu posega v 30 dneh od prejema njegove 
zahteve. 

(6) Ne glede na informacijo iz prejšnjega odstavka lahko 
ministrstvo v postopku presoje vplivov na okolje od nosilca posega 
zahteva dodatne podatke o nameravanem posegu in njegovih 
vplivih na okolje. 
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53. člen 
(projekt nameravanega posega v okolje) 

(1) Nosilec nameravanega posega mora za presojo vplivov na 
okolje zagotoviti projekt nameravanega posega v okolje (v 
nadaljnjem besedilu: projekt), poročilo o vplivih izvedbe 
nameravanega posega na okolje in revizijo tega poročila. 

(2) Če je nameravani poseg iz prejšnjega odstavka gradnja po 
predpisih o graditvi objektov, se šteje dokumentacija iz prejšnjega 
odstavka kot podlaga za izdelavo projektne dokumentacije. 

(3) Minister podrobneje predpiše, kaj se šteje za projekt in njegove 
sestavine. 

54. člen 
(poročilo o vplivih na okolje) 

(1) Presoja vplivov na okolje se izvede na podlagi poročila o 
vplivih nameravanega posega na okolje (v nadaljnjem besedilu: 
poročilo o vplivih na okolje). 

(2) Poročilo o vplivih na okolje mora vsebovati zlasti: 
1. opis obstoječega stanja okolja, vključno z obstoječimi 
obremenitvami, 
2. opis nameravanega posega, vključno s podatki o njegovem ■ 
namenu, kraju in velikosti, 
3. opis predvidenih ukrepov za preprečitev, zmanjšanje in, če je 
to mogoče, odpravo pomembnejših škodljivih vplivov na okolje, 
4. podatke, potrebne za ugotovitev in oceno glavnih vplivov 
nameravanega posega na okolje, ugotovitev ali oceno glavnih 
vplivov nameravanega posega na okolje in njihovo ovrednotenje, 
5. pregled najpomembnejših alternativ, ki jih je nosilec posega 
proučil, z navedbo razlogov za izbrano rešitev, zlasti glede vplivov 
na okolje, 
6. opredelitev območja, na katerem nameravani poseg povzroča 
obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje 
ljudi in 
7. poljudni povzetek peročila, ki je razumljiv javnosti. 

(3) Pri pripravi poročila iz prejšnjega odstavka se praviloma 
uporabljajo dostopni podatki in znanja ter običajni postopki 
vrednotenja vplivov na okolje. 

(4) Ministrstva in drugi pristojni organi in organizacije morajo nosilcu 
nameravanega posega zagotoviti dostop do podatkov, ki so 
potrebni za izdelavo poročila o vplivih na okolje, če z njimi 
razpolagajo. 

(5) Ministrstvo s sklepom zavrne poročilo o vplivih na okolje, če 
ni izdelano v skladu s predpisanimi zahtevami. 

(6) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino poročila iz prvega 
odstavka tega člena, način njegove priprave in metodologijo za 
opredelitev območja iz 6. točke drugega odstavka tega člena. 

55. člen 
(revizija poročila o vplivih na okolje) 

(1) Nosilec nameravanega posega v okolje iz 51. člena tega 
zakona mora zagotoviti revizijo poročila o vplivih na okolje. 

(2) Revizija poročila o vplivih na okolje je neodvisen strokovni 
nadzor nad kakovostjo in ustreznostjo poročila o vplivih na okolje. 

(3) Revizijo poročila o vplivih na okolje lahko izdela samo okoljska 
izvedenka ali okoljski izvedenec (v nadaljnjem besedilu: okoljski 
izvedenec), ki je vpisan v imenik okoljskih izvedencev. 

(4) Okoljski izvedenec mora izdelati pisno mnenje o opravljeni 
reviziji poročila o vplivih na okolje, ki ga mora nosilec nameravanega 
posega v okolje skupaj z vlogo predložiti ministrstvu. 

(5) Stroške revizije poročila o vplivih na okolje nosi nosilec 
nameravanega posega v okolje. 

56. člen 
(okoljski izvedenci) 

(1) Minister za nedoločen čas imenuje okoljske izvedence za 
določene vrste posegov v okolje ali za posamezne vrste vplivov 
na okolje ali na zdravje človeka ali na kulturno dediščino. 

(2) Okoljski izvedenec je oseba, ki: 
1. ima univerzitetno izobrazbo, 
2. ima šest let delovnih izkušenj na področju izdelave poročil o 
vplivih na okolje, 
3. predloži dokazila o udeležbi na strokovnih izpopolnjevanjih, 
posvetovanjih, seminarjih ali drugih oblikah izobraževanja v zvezi 
s presojo vplivov na okolje, ki jih organizira ministrstvo ali druge 
organizacije in 
4. ni funkcionarka ali funkcionar (v nadaljnjem besedilu: funkcionar) 
ali uslužbenka ali uslužbenec (v nadaljnjem besedilu: uslužbenec) 
državnih ali občinskih organov ali pri njih zaposlen. 

(3) Okoljski izvedenec, ki izdela revizijo poročila o vplivih na 
okolje, ne sme biti poslovno ali finančno ali sorodstveno povezan 
z nosilcem nameravanega posega v okolje in izdelovalcem poročila 
o vplivih na okolje. 

(4) Okoljski izvedenec v primerih iz prejšnjega odstavka ne sme 
izdelati revizije poročila o vplivih na okolje, če: 
1. je z nosilcem nameravanega posega ali z izdelovalcem poročila 
o vplivih na okolje kot fizično osebo, ali če gre za pravno osebo, 
z lastnikom ali zaposlenim pri nosilcu nameravanega posega ali 
izdelovalcem poročila o vplivih na okolje v krvnem sorodstvu v 
ravni vrsti ali v zakonski ali z njo izenačeni zvezi ali v svaštvu, 
2. je pri nosilcu nameravanega posega ali pri izdelovalcu poročila 
o vplivih na okolje sam zaposlen ali ima lastniški delež ali 
3. opravlja za nosilca nameravanega posega ali za izdelovalca 
poročila delo, povezano s projektiranjem ali izdelavo poročila o 
vplivih na okolje. 

(5) Okoljski izvedenec se mora nenehno strokovno izpopolnjevati 
in sproti seznanjati z novimi dognanji v stroki. 

(6) Ministrstvo enkrat letno objavi javni razpis, na katerega se 
lahko prijavijo kandidati za okoljskega izvedenca. 

(7) Ministrstvo kot javno knjigo vodi imenik okoljskih izvedencev, 
ki vsebuje naslednje podatke o okoljskem izvedencu: 
1. osebno ime, 
2. naslov stalnega ali začasnega prebivališča, 
3. poklic, 
4. znanstveni ali strokovni naslov, 
5. datum imenovanja in 
6. vrste posegov ali vplivov, za katere okoljski izvedenec izdeluje 
revizijo. 

(8) Osebni podatki iz prejšnjega odstavka se pridobijo od 
okoljskega izvedenca in se po 20 letih arhivirajo v skladu s predpisi 
o arhivskem gradivu in arhivih. 

(9) Minister okoljskega izvedenca razreši, če: 
1. sam zahteva razrešitev, 
2. ne izpolnjuje predpisanih pogojev ali 
3. prekrši pravilo o nezdružljivosti iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena. 
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1.2. Okoljevarstveno soglasje 

57. člen 
(vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja) 

Nosilec nameravanega posega iz 51. člena tega zakona mora 
ministrstvo za izdajo okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, 
ki vsebuje projekt, poročilo o vplivih na okolje in revizijo poročila o 
vplivih na okolje. 

58. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora v postopku presoje vplivov na okolje javnosti 
zagotoviti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja, poročilo o vplivih na okolje, pisno mnenje o opravljeni 
reviziji in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ter 
omogočiti izražanje mnenj in dajanje pripomb. 

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen način, v 
svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva 
celotno območje države, obvesti javnost zlasti o: 
1. vlogi za izdajo okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg 
v okolje, 
2. dejstvu, da je za nameravani poseg v okolje potrebna presoja 
vplivov na okolje, 
3. sodelovanju države članice v primeru iz tretjega odstavka 59. 
člena tega zakona, 
4. organu, ki bo izdal okoljevarstveno soglasje, posredoval 
zahtevane podatke o nameravanem posegu v okolje in sprejemal 
mnenja in pripombe, 
5. kraju, kjer je mogoč vpogled v vlogo, poročilo o vplivih na 
okolje, pisno mnenje o opravljeni reviziji poročila o vplivih na okolje 
in osnutek odločitve iz prejšnjega odstavka ter 
6. načinu dajanja mnenj in pripomb. 

(3) Rok, v katerem ima javnost pravico vpogleda in možnost 
dajanja mnenj ter pripomb, je 30 dni od javnega naznanila iz 
prejšnjega odstavka. 

59. člen 
(čezmejni vplivi) 

(1) Če bi nameravani poseg lahko pomembno vplival na okolje v 
državi članici, ministrstvo najkasneje hkrati z javnim naznanilom 
iz prejšnjega člena pošlje pristojnemu organu te države obvestilo, 
ki vsebuje: 
1. opis nameravanega posega in razpoložljive podatke o njegovih 
možnih čezmejnih vplivih na okolje, 
2. informacijo o naravi odločitve, s katero se nameravani poseg v 
okolje dovoli ali zavrne, in 
3. rok, v katerem naj država članica obvesti ministrstvo, ali želi 
sodelovati v postopku presoje vplivov nameravanega posega na 
okolje. 

(2) Ministrstvo pošlje obvestilo iz prejšnjega odstavka pristojnemu 
organu države članice, tudi če država članica to sama zahteva. 

(3) Če država članica odstavka obvesti ministrstvo, da želi 
sodelovati v postopku presoje vplivov na okolje, ministrstvo 
pristojnemu organu te države posreduje vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja za nameravani poseg, pripadajoče 
poročilo o vplivih na okolje in pisno mnenje o opravljeni reviziji 
poročila ter se z njim dogovori o roku, v katerem bo posredoval 
mnenje o nameravanem posegu, ali o drugih oblikah posvetovanja 
o zmanjšanju ali odpravi možnih škodljivih čezmejnih vplivov na 
okolje, če druga država članica tako zahteva. 

(4) Rok iz prejšnjega odstavka se ne šteje v rok za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja. 

60. člen 
(presoja posega v državi članici) 

(1) Če ministrstvo prejme od države članice obvestilo o 
nameravanem posegu v okolje na njenem ozemlju, in oceni, da ta 
poseg lahko pomembno vpliva na okolje v Republiki Sloveniji, tej 
državi v roku, ki ga ta določi, sporoči, ali želi sodelovati v postopku 
presoje vplivov tega posega na okolje. 

(2) Če ministrstvo izve za nameravani poseg v okolje iz prejšnjega 
odstavka, pa o njem od države članice ni prejelo obvestila, mora 
od pristojnega organa te države to zahtevati. Ministrstvo po 
prejemu obvestila državi članici sporoči, ali želi sodelovati v 
postopku presoje vplivov tega posega na okolje. 

(3) Če se ministrstvo odloči za sodelovanje v postopku presoje 
vplivov na okolje v državi članici, mora o podatkih v zvezi z 
nameravanim posegom, ki jih je pridobilo od države članice, 
pridobiti mnenja ministrstev in drugih organov, pristojnih za 
posamezne zadeve varstva okolja ali rabo naravnih dobrin, in 
zagotoviti sodelovanje javnosti, skladno z določbami 58. člena 
tega zakona. 

(4) Ministrstvo po pridobitvi mnenj organov iz prejšnjega odstavka 
pripravi mnenje o nameravanem posegu in ga skupaj s 
pripombami javnosti v dogovorjenem roku pošlje pristojnemu 
organu države članice. 

(5) Ministrstvo se lahko s pristojnim organom države članice 
dogovori tudi za posvetovanje o zmanjšanju ali odpravi možnih 
škodljivih čezmejnih vplivov nameravanega posega na okolje v 
Republiki Sloveniji. 

(6) Določbe prejšnjega in tega člena se uporabljajo tudi v primeru 
držav podpisnic ratificirane in objavljene mednarodne pogodbe, 
ki ureja presojo čezmejnih vplivov določenih posegov na okolje. 

61. člen 
(okoljevarstveno soglasje) 

(1) Ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in 
osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju pošlje ministrstvom 
in organizacijam iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona in jih 
pozove, da v 21 dneh od prejema vloge dajo mnenje o 
sprejemljivosti nameravanega posega. 

(2) Ministrstvo odloči o okoljevarstvenem soglasju v treh mesecih 
po prejemu popolne vloge, pri čemer upošteva tudi mnenje 
ministrstev in organizacij iz tretjega odstavka 52. člena tega 
zakona. Rok za izdajo odločbe ne teče v času javne razprave iz 
treijega odstavka 58. člena tega zakona in v času, za katerega 
se dogovori z državo članico iz tretjega odstavka 59. člena tega 
zakona 

(3) Ministrstvo v okoljevarstvenem soglasju določi tudi pogoje, ki 
jih mora upoštevati nosilec nameravanega posega, da bi preprečil, 
zmanjšal ali odstranil škodljive vplive na okolje. 

(4) Pogoji iz prejšnjega odstavka se določijo zlasti na podlagi: 
1. predpisov na področju varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstva kulturne dediščine in rabe ali varstva delov okolja, 
2. ugotovitev iz poročila o vplivih na okolje, 
3. mnenj in pripomb javnosti, pridobljenih na podlagi 58. člena tega 
zakona, in 
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4. mnenja in pripomb države članice, pridobljenih na podlagi 59. 
člena tega zakona. 

(5) Ministrstvo v obrazložitvi okoljevarstvenega soglasja navede 
tudi, kako je pri odločitvi upoštevalo mnenja in pripombe javnosti, 
pridobljenih na podlagi 58. člena tega zakona, in mnenje ter 
pripombe države članice, pridobljene na podlagi 59. člena tega 
zakona. 

(6) Če gre v primeru nameravanega posega v okolje za gradnjo 
po predpisih o graditvi objektov, se pogoji iz tretjega odstavka 
tega člena štejejo za projektne pogoje po predpisih o graditvi 
objektov. 

(7) Ministrstvo pošlje okoljevarstveno soglasje iz drugega 
odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere 
območju bo izveden nameravani poseg. 

62. člen 
(ugotavljanje izpolnjenosti pogojev) 

Izpolnjenost pogojev iz okoljevarstvenega soglasja za nameravani 
poseg iz 51. člena tega zakona se ugotavlja v postopku za izdajo 
uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov, če gre za 
gradnjo, v njegovo izvedbo pa mora biti vključeno ministrstvo. 

63. člen 
(ničnost dovoljenj) 

Dovoljenje, izdano za izvedbo nameravanega posega iz 51. člena 
tega zakona, je nično, če za poseg ni bilo pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje. 

64. člen 
(stranke v postopku) 

(1) Stranka v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja je 
nosilec nameravanega posega. 

(2) Oseba, ki na območju iz 6. točke drugega odstavka 54. člena 
tega zakona stalno prebiva ali je lastnik ali drug posestnik 
nepremičnine, ima neposredno pravno korist po predpisih o 
upravnem postopku in ima položaj stranskega udeleženca v 
postopku. 

(3) Območje iz prejšnjega odstavka objavi ministrstvo v javnem 
naznanilu iz drugega odstavka 58. člena tega zakona. Javno 
naznanilo vsebuje tudi vabilo vsem, ki menijo, da se nameravani 
poseg tiče njihovih pravnih koristi in imajo položaj stranskega 
udeleženca v postopku skladno z določbami prejšnjega odstavka. 

(4) Ne glede na določbe prejšnjih odstavkov ima položaj 
stranskega udeleženca v postopku izdaje okoljevarstvenega 
soglasja tudi nevladna organizacija iz prvega odstavka 153. člena 
tega zakona, ki je dala svoje mnenje in pripombe skladno z 58. 
členom tega zakona. 

65. člen 
(obvestilo javnosti) 

(1) Ministrstvo o izdanem okoljevarstvenem soglasju najkasneje 
v 30 dneh po vročitvi odločbe strankam obvesti javnost z objavo 

na krajevno običajen način, v svetovnem spletu in v enem od 
dnevnih časopisov, ki pokriva celotno območje države. 

(2) Objava iz prejšnjega odstavka mora vsebovati zlasti: 
1. vsebino odločitve in bistvene pogoje za izvedbo nameravanega 
posega, če so bili določeni, 
2. glavne razloge za odločitev, 
3. opis najpomembnejših ukrepov za preprečitev, zmanjšanje ali 
odpravo škodljivih vplivov nameravanega posega na okolje v 
primeru izdanega okoljevarstvenega soglasja in 
4. navedbo upoštevanja mnenj in pripomb javnosti iz 58. člena 
tega zakona, v primeru iz tretjega odstavka 59. člena tega zakona 
pa tudi navedbo upoštevanja mnenja in pripomb države članice. 

(3) Obvestilo o sprejeti odločitvi s podatki iz prejšnjega odstavka 
ministrstvo pošlje tudi državi članici, ki je skladno z določbami 59. 
člena tega zakona sodelovala v postopku presoje vplivov na 
okolje. 

66. člen 
(posebne določbe za presojo vplivov na okolje za 

državni lokacijski načrt) 

(1) Pred sprejetjem državnega lokacijskega načrta je treba za 
posamični prostorski pravni akt iz prvega odstavka 49. člena 
tega zakona izvesti presojo vplivov na okolje po določbah tega 
zakona, razen določb 52. in 57. člena tega zakona, in pridobiti 
okoljevarstveno soglasje. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka se sodelovanje javnosti po 
določbah 58. člena tega zakona izvede v okviru javne razgrnitve 
po predpisih o urejanju prostora. 

(3) Postopek presoje vplivov na okolje za akt iz prejšnjega 
odstavka začne ministrstvo po uradni dolžnosti in pošlje 
prostorski akt, poročilo o vplivih na okolje, njegovo revizijo in 
osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju ministrstvom in 
organizacijam iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona ter jih 
pozove, da v 21 dneh od prejema dajo mnenje o sprejemljivosti 
nameravanega posega. 

(4) Ministrstvo izda okoljevarstveno soglasje iz drugega odstavka 
61. člena tega zakona pripravljavcu plana. 

(5) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostor, vlada ne sme 
sprejeti državnega lokacijskega načrt iz prvega odstavka tega 
člena, če ni bilo pridobljeno pravnomočno okoljevarstveno soglasje 
skladno z določbo prejšnjega odstavka. 

(6) Določbe prejšnjih odstavkov veljajo tudi v primeru, če državni 
lokacijski načrt ne vsebuje več variantnih rešitev. 

67. člen 
(posebne določbe za presojo vplivov na okolje za 

občinski lokacijski načrt) 

(1) Ne glede na določbe zakona, ki ureja prostor, se šteje, da je 
občinski lokacijski načrt posamični prostorski pravni akt. 

(2) Pred sprejetjem akta iz prejšnjega odstavka je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje po določbah tega zakona, razen določb 
52. in 57. člena tega zakona, in pridobiti okoljevarstveno soglasje, 
ob smiselni uporabi določb prejšnjega člena. 
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2. Okoljevarstveno dovoljenje 

2.1. Okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje 
večjega obsega 

68. člen 
(okoljevarstveno dovoljenje) 

(1) Upravljavec mora za obratovanje naprave, v kateri se bo 
izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega 
obsega, in za vsako večjo spremembo v obratovanju te naprave 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 

(2) Za večjo spremembo v obratovanju naprave iz prejšnjega 
odstavka se šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, 
ki bistveno spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno 
zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije 
v okolje ali druge negativne vplive na ljudi ali okolje. 

(3) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko izda za eno ali več naprav 
ali njenih delov, ki so na istem kraju in imajo istega upravljavca. 

(4) Vlada predpiše vrste dejavnosti in naprav iz prvega odstavka 
tega člena. 

69. člen 
(pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem 
obratovanju iz prvega odstavka prejšnjega člena zahteva gradnjo, 
mora upravljavec okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred 
začetkom gradnje. 

(2) Če ne gre za primer iz prejšnjega odstavka, mora upravljavec 
okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred začetkom obratovanja 
naprave. 

(3) Okoljevarstveno dovoljenje izda ministrstvo za obdobje petih 
let od dneva začetka obratovanja naprave. 

(4) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če naprava ob 
izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se 
okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. 

(5) Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega 
dovoljenja najkasneje šest mesecev pred iztekom njegove 
veljavnosti. 

70. člen 
(splošne zahteve in vloga za okoljevarstveno 

dovoljenje) 

(1) Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 68. 
člena tega zakona zagotoviti ukrepe za: 
1. preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnik, 
2. preprečitev onesnaženja okolja večjega obsega, 
3. preprečevanje nastajanje odpadkov skladno s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki, 
4. predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno 
s predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, 
5. učinkovito rabo energije, 
6. preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic in 
7. preprečitev onesnaževanja okolja in vzpostavitev zadovoljivega 
stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega 
obratovanja. 

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja mora 
vsebovati podatke o napravi in njenem obratovanju ter o 
predvidenih ukrepih, iz katerih je razvidno, da bodo izpolnjene 
zahteve iz prejšnjega odstavka, in elaborat o določitvi vplivnega 
območja iz naprave. 

(3) Elaborat iz prejšnjega odstavka zagotovi upravljavec, vsebuje 
pa opredelitev območja, na katerem je mogoče pričakovati, da bo 
obratovanje naprave povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva 
na zdravje ali premoženje ljudi. Elaborat mora biti izdelan po 
metodologiji iz šestega odstavka 54. člena tega zakona. 

(4) Vlada predpiše merila za presojanje uporabe najboljših 
razpoložljivih tehnik iz 1. točke prvega odstavka tega člena in 
podrobnejšo vsebino ter sestavine vloge iz drugega odstavka 
tega člena. 

71. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja ali za njegovo spremembo po uradni dolžnosti iz 1. 
točke prvega odstavka 78. člena tega zakona javnosti zagotoviti 
vpogled v vlogo za pridobitev dovoljenja in osnutek odločitve o 
okoljevarstvenem dovoljenju ter omogočiti izražanje mnenj in 
dajanje pripomb. 

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom na krajevno običajen način, v 
svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo 
celotno območje države, obvesti javnost zlasti o: 
1. organu, ki bo izdal okoljevarstveno dovoljenje, posredoval 
zahtevane podatke o nameravanem posegu v okolje in sprejemal 
mnenja in pripombe, 
2. kraju, kjer je mogoč vpogled v vlogo in osnutek odločitve iz 
prejšnjega odstavka, 
3. sodelovanju države članice v primeru iz četrtega odstavka 
tega člena in 
4. načinu izražanja mnenj in dajanja pripomb. 

(3) Rok, v katerem ima javnost pravico vpogleda in možnost 
dajanja mnenj in pripomb, je lahko 30 dni in se ne šteje v rok za 
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. 

(4) Za napravo, ki bi lahko pomembno vplivala na okolje v drugi 
državi članici, se smiselno uporabljajo določbe 59. člena tega 
zakona, za napravo na ozemlju države članice, ki bi lahko 
pomembno vplivala na okolje v Republiki Sloveniji pa določbe 60. 
člena tega zakona. 

72. člen 
(izdaja okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za 
napravo iz 68. člena tega zakona v šestih mesecih od dneva 
prejema popolne vloge, pri čemer na primeren način upošteva 
tudi mnenja in pripombe javnosti iz prejšnjega člena, v primeru iz 
četrtega odstavka prejšnjega člena pa tudi mnenja in pripombe 
države članice. 

(2) V primeru, da je bilo za napravo, ki je predmet dovoljenja, 
predhodno pridobljeno okoljevarstveno soglasje, ministrstvo pri 
odločitvi o okoljevarstvenem dovoljenju upošteva tudi podatke in 
informacije iz poročila o vplivih naprave na okolje ter pogoje, 
določene v okoljevarstvenem soglasju. 

(3) Ministrstvo mora v obrazložitev odločbe o okoljevarstvenem 
dovoljenju vključiti tudi opredelitev do mnenj in pripomb javnosti iz 
prejšnjega člena, v primeru iz četrtega odstavka prejšnjega člena 
pa tudi mnenja in pripombe države članice. 
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(4) Ministrstvo pošlje okoljevarstveno dovoljenje iz prvega 
odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere 
območju se nahaja naprava. 

73. člen 
(stranke v postopku) 

(1) Stranka v postopku za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja je 
upravljavec naprave. 

(2) Oseba, ki na območju, opredeljenem v elaboratu o vplivnem 
območju naprave iz drugega odstavka 70. člena tega zakona, 
stalno prebiva ali je lastnik ali drug posestnik nepremičnine, ima 
neposredno pravno korist in položaj stranskega udeleženca po 
predpisih o upravnem postopku. 

(3) Obseg vplivnega območja iz prejšnjega odstavka objavi 
ministrstvo v javnem naznanilu iz drugega odstavka 71. člena 
tega zakona. Javno naznanilo vsebuje tudi vabilo vsem, ki menijo, 
da se obratovanje naprave tiče njihovih pravnih koristi in imajo 
položaj stranskega udeleženca v postopku skladno z določbami 
prejšnjega odstavka. 

(4) Položaj stranskega udeleženca v postopku izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja ima tudi nevladna organizacija iz 
prvega odstavka 153. člena tega zakona, ki je dala svoje mnenje 
in pripombe skladno z 71. členom tega zakona. 

74. člen 
(vsebina dovoljenja) 

(1) V okoljevarstvenem dovoljenju morajo biti zaradi zagotavljanja 
visoke stopnje varstva okolja kot celote določeni vsi ukrepi in 
pogoji za izpolnitev splošnih zahtev iz prvega odstavka 70. člena 
tega zakona in drugih za obratovanje naprave predpisanih 
okoljevarstvenih zahtev. 

(2) Okoljevarstveno dovoljenje iz prejšnjega odstavka vsebuje 
zlasti: 
1. opis naprave, za katero je dovoljenje izdano, vključno z opisom 
dejavnosti, zmogljivosti in značilnosti kraja naprave, 
2. čas veljavnosti dovoljenja, 
3. določitev dopustnih vrednosti emisij v vode, zrak ali tla, 
4. določitev ukrepov za varstvo okolja in drugih pogojev 
obratovanja naprave, 
5. obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem monitoringa in 
poročanjem ministrstvu o njem ter o okoljskih nesrečah in 
6. določitev drugih ukrepov za čim višjo stopnjo varstva okolja« 
kot celote, vključno z zmanjševanjem onesnaževanja na velike 
razdalje ali čezmejnega onesnaževanja okolja. 

(3) Dopustne vrednosti emisij iz 3. točke prejšnjega odstavka se 
določijo na podlagi predpisanih mejnih vrednosti emisije, 
upoštevajoč najboljše razpoložljive tehnike, tehnične značilnosti 
naprave, možnost prehajanja emisij iz enega dela okolja v drugega, 
geografske značilnosti območja in kakovosti okolja na območju 
naprave, ne da bi bila zahtevana uporaba določene tehnike ali 
tehnologije. 

(4) Če so zaradi predpisanih zahtev v zvezi z ohranjanjem ali 
izboljšanjem kakovosti okolja na kraju naprave zahtevani strožji 
pogoji za njeno obratovanje kot so dosegljivi z uporabo najboljših 
razpoložljivih tehnik, ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju 
lahko določi tudi dodatne ukrepe in pogoje. 

(5) Če je naprava vključena v trgovanje z emisijami toplogrednih 
plinov skladno s tem zakonom, se v okoljevarstvenem dovoljenju 
za te emisije dopustne vrednosti ne določijo, razen če je to potrebno 

zaradi predpisanih zahtev iz prejšnjega odstavka na območju, 
kjer je naprava. 

(6) Če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem 
obratovanju zahteva gradnjo po predpisih o graditvi objektov, se 
ukrepi in pogoji iz prejšnjih odstavkov tega člena štejejo za 
projektne pogoje po predpisih o graditvi objektov, investitor pa 
lahko začne z gradnjo na lastno odgovornost tudi po dokončnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja, skladno s predpisi o graditvi 
objektov. 

(7) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino okoljevarstvenega 
dovoljenja iz prvega odstavka tega člena. 

75. člen 
(program ukrepov) 

(1) Ministrstvo lahko na zahtevo upravljavca v okoljevarstvenem 
dovoljenju ali v njegovi dopolnitvi dovoli, da naprava ob zagonu, 
okvari ali zaustavitvi in v določenem časovnem obdobju, ki ne 
sme biti daljše kot šest mesecev, ne izpolnjuje zahtev iz 3. točke 
drugega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Odlog izpolnjevanja zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja 
se dovoli, če upravljavec pripravi program ukrepov, na podlagi 
katerega ministrstvo ugotovi, da bo naprava najkasneje v roku iz 
prejšnjega odstavka izpolnjevala predpisane zahteve in da se bo 
z njegovo izvedbo zmanjšalo onesnaževanje okolja. 

76. člen 
(začetek obratovanja) 

(1) Izpolnjenost pogojev iz okoljevarstvenega dovoljenja pred 
začetkom obratovanja naprave ali njene večje spremembe se v 
primeru iz prvega odstavka 69. člena tega zakona ugotavlja v 
postopku za izdajo uporabnega dovoljenja po predpisih o graditvi 
objektov, v katerega mora biti vključeno tudi ministrstvo. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora organ, ki je izdal 
uporabno dovoljenje, kopijo tega dovoljenja poslati ministrstvu in 
pristojni inšpekciji. 

(3) V primeru iz drugega odstavka 69. člena tega zakona mora 
upravljavec o začetku obratovanja naprave pisno obvestiti 
ministrstvo in pristojno inšpekcijo najmanj 15 dni pred začetkom 
obratovanja, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. 

77. člen 
(sprememba dovoljenja) 

(1) Upravljavec mora vsako nameravano spremembo v 
obratovanju naprave iz 68. člena tega zakona, povezano z 
delovanjem ali razširitvijo naprave, ki lahko vpliva na okolje, pisno 
prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. 

(2) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da gre pri nameravani 
spremembi za večjo spremembo v smislu drugega odstavka 68. 
člena tega zakona, o tem v 30 dneh od prijave pisno obvesti 
upravljavca in ga pozove, da v določenem roku vloži vlogo za 
spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje, skladno z določbami 
70. člena tega zakona. Če upravljavec v določenem roku vloge 
ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe odstopil. 

(3) Ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 
iz prejšnjega odstavka tega člena v treh mesecih od prejema 
popolne vloge iz prejšnjega odstavka. 
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(4) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi pristojni 
inšpekciji. 

(5) Če upravljavec v 30 dneh od prijave ne prejme obvestila iz 
drugega odstavka tega člena, se šteje, da nameravana 
sprememba ne vpliva na veljavno okoljevarstveno dovoljenje, 
upravljavec pa lahko nameravano spremembo v obratovanju 
naprave izvede. 

78. člen 
(sprememba dovoljenja po uradni dolžnosti) 

(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje pred iztekom njegove 
veljavnosti spremeni po uradni dolžnosti, če: 
1. je zaradi čezmerne onesnaženosti okolja na območju, na 
katerem obratuje naprava, treba spremeniti v veljavnem dovoljenju 
določene mejne vrednosti emisij v vode, zrak ali tla ali dodatno 
določiti dopustne vrednosti emisij drugih onesnaževal, 
2. spremembe najboljših razpoložljivih tehnik omogočajo 
pomembno zmanjšanje emisije iz naprave ob razumno višjih 
stroških, 
3. obratovalna varnost procesa ali dejavnosti zahteva uporabo 
drugih tehnik ali 
4. to zahtevajo spremembe predpisov na področju varstva okolja, 
ki se nanašajo na obratovanje naprave. 

(2) O nameri iz prejšnjega odstavka ministrstvo upravljavca pisno 
obvesti najmanj tri mesece pred izdajo odločbe o spremembi 
dovoljenja. 

(3) Ministrstvo v odločbi o spremembi dovoljenja določi tudi rok, v 
katerem mora upravljavec uskladiti obratovanje naprave z novimi 
zahtevami. 

(4) Ministrstvo pošlje spremenjeno okoljevarstveno dovoljenje 
tudi pristojni inšpekciji. 

79. člen 
(prenehanje dovoljenja) 

Okoljevarstveno dovoljenje preneha veljati s pretekom časa, za 
katerega je bilo podeljeno, z odvzemom ali s prenehanjem naprave 
ali upravljavca. 

80. člen 
(odvzem dovoljenja) 

(1) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje z odločbo odvzame, 
če upravljavec: 
1. izvede večjo spremembo v obratovanju naprave, pa tega ne 
prijavi skladno z določbami 77. člena tega zakona, ali 
2. iz razlogov, ki so na upravljavčevi strani, ne izvede programa 
ukrepov iz 75. člena tega zakona v določenem obsegu ali roku. 

(2) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje odvzame tudi na predlog 
pristojnega inšpektorja, če upravljavec v določenem roku ne izvrši 
njegove pravnomočne odločbe o uskladitvi obratovanja naprave 
s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

(3) Ministrstvo o razlogih za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja 
obvesti upravljavca pred začetkom uvedbe postopka za njegov 
odvzem. 

(4) Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja učinkuje od dneva 
dokončnosti odločbe, s katero je bil izrečen. 

(5) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjega odstavka tudi pristojni 
inšpekciji. 

(6) Upravljavec zaradi odvzema okoljevarstvenega dovoljenja ni 
upravičen do odškodnine. 

81. člen 
(prenehanje obratovanja naprave in prenehanje 

upravljavca) 

(1) Upravljavec mora ministrstvo pisno obvestiti o nameri 
dokončnega prenehanja obratovanja naprave iz 68. člena tega 
zakona, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. 

(2) Upravljavec, v primeru stečaja upravljavca pa stečajni 
upravitelj, mora ministrstvo pisno obvestiti o izpolnjenosti zahtev 
iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po 
prenehanju obratovanja naprave, če je uveden postopek likvidacije 
upravljavca ali začetek stečajnega postopka, kar izkazuje s 
potrdilom o oddani pošiljki. 

(3) Obvestilo iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati tudi navedbe 
in dokazila o izpolnjenosti zahtev iz okoljevarstvenega dovoljenja, 
ki se nanašajo na ukrepe po prenehanju obratovanja naprave. 

(4) Če ministrstvo ugotovi, da so zahteve iz prejšnjega odstavka 
izpolnjene, izda odločbo o prenehanju veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja. 

2.2. Okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave 

82. člen 
(druge naprave) 

(1) Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za 
obratovanje druge naprave, ki ni določena s predpisom iz četrtega 
odstavka 68. člena tega zakona, ali večjo spremembo v njenem 
obratovanju, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča emisije v 
zrak, vode ali tla, za katere so predpisane mejne vrednosti skladno 
z določbami 17. člena tega zakona, ali če predeluje ali odstranjuje 
odpadke po predpisih o ravnanju z odpadki skladno z določbami 
20. člena tega zakona. 

(2) Za večjo spremembo v obratovanju naprave iz prejšnjega 
odstavka se šteje vsaka sprememba naprave ali njena razširitev, 
ki bistveno spremeni glavne tehnične značilnosti naprave ali njeno 
zmogljivost in ima za posledico spremembo količine ali vrste emisije 
v okolje ali odpadkov, za katere je bilo pridobljeno okoljevarstveno 
dovoljenje. 

(3) Če obratovanje naprave ali večja sprememba v njenem 
obratovanju iz prvega odstavka tega člena zahteva gradnjo, mora 
upravljavec okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred gradnjo, v 
drugih primerih pa pred začetkom njenega obratovanja. 

(4) Okoljevarstveno dovoljenje izda ministrstvo za obdobje petih 
let od dneva začetka obratovanja naprave. 

(5) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če naprava ob 
izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se 
okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. 

(6) Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega 
dovoljenja najkasneje tri mesece pred Iztekom njegove veljavnosti. 
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83. člen 
(splošne zahteve in vloga za pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Upravljavec mora v zvezi z obratovanjem naprave iz 
prejšnjega člena zagotoviti ukrepe za izpolnitev pogojev, določenih 
v predpisih iz 17. ali 20. člena tega zakona. 

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega 
člena mora poleg podatkov o upravljavcu vsebovati podatke o 
napravi in njenem obratovanju ter o predvidenih ukrepih iz 
prejšnjega odstavka. 

84. člen 
(izdaja in vsebina okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Ministrstvo odloči o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za 
napravo iz 82. člena tega zakona v treh mesecih od dneva prejema 
popolne vloge. 

(2) V primeru, da je bilo za napravo, ki je predmet dovoljenja iz 
prejšnjega odstavka, predhodno pridobljeno okoljevarstveno 
soglasje, ministrstvo pri odločitvi o okoljevarstvenem dovoljenju 
upošteva tudi podatke in informacije iz poročila o vplivih naprave 
na okolje ter pogoje, določene v okoljevarstvenem soglasju. 

(3) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju podrobneje določi 
pogoje iz prvega odstavka prejšnjega člena. 

(4) Če je naprava iz prvega odstavka tega člena vključena v 
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov skladno s tem zakonom, 
se za te emisije mejne vrednosti v okoljevarstvenem dovoljenju 
ne določijo. 

(5) Ministrstvo pošlje okoljevarstveno dovoljenje iz prvega 
odstavka tega člena tudi pristojni inšpekciji in občini, na katere 
območju se nahaja naprava. 

85. člen 
(začetek obratovanja naprave, sprememba in 

prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) V zvezi z začetkom obratovanja naprave iz 82. člena tega 
zakona se smiselno uporabljajo določbe 76. člena tega zakona. 

(2) Za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 
prejšnjega odstavka se smiselno uporabljajo določbe 77. in 78. 
člena tega zakona, pri čemer se v postopku ne uporabljajo določbe 
71. in 73. člena tega zakona. 

(3) Za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja za napravo iz 
prvega odstavka tega člena se uporabljajo določbe 79. člena 
tega zakona, za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja določbe 
80. člena tega zakona, razen 2. točke prvega odstavka, za 
Prenehanje obratovanja naprave in prenehanje upravljavca 
naprave pa določbe 81. člena tega zakona. 

2.3. Okoljevarstveno dovoljenje za obrat 

\ 
86. člen 

(okoljevarstveno dovoljenje za obrat) 

0) Upravljavec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje tudi za 
obrat iz 18. člena tega zakona ali za vsako njegovo večjo 
spremembo. 

(2) Za večjo spremembo iz prejšnjega odstavka se šteje znatno 
povečanje količine nevarne snovi ali znatna sprememba kemijskih 
ali fizikalnih lastnosti nevarne snovi ali katerakoli sprememba 
tehnološkega procesa, v katerem se uporablja nevarna snov. 

(3) Če delovanje obrata iz prejšnjega odstavka ali njegova večja 
sprememba zahteva gradnjo, mora upravljavec okoljevarstveno 
dovoljenje pridobiti pred gradnjo, v drugih primerih pa pred 
začetkom njegovega delovanja. 

(4) Okoljevarstveno dovoljenje izda ministrstvo za obdobje petih 
let od dneva začetka obratovanja obrata. 

(5) Okoljevarstveno dovoljenje se lahko podaljša, če obrat ob 
izteku njegove veljavnosti izpolnjuje pogoje, pod katerimi se 
okoljevarstveno dovoljenje podeljuje. 

(6) Upravljavec mora zahtevati podaljšanje okoljevarstvenega 
dovoljenja najkasneje tri mesece pred iztekom njegove veljavnosti, 
k vlogi za podaljšanje pa mora priložiti varnostno poročilo, skladno 
z določbami prvega odstavka 90. člena tega zakona. 

87. člen 
(splošne zahteve in vloga za pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Upravljavec obrata mora v zvezi z delovanjem obrata iz 
prejšnjega člena zagotoviti izpolnitev ukrepov, določenih v predpisu 
iz 18. člena tega zakona. 

(2) Vloga za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja iz prejšnjega 
člena mora poleg podatkov o upravljavcu vsebovati podatke o 
predvidenih ukrepih iz prejšnjega odstavka. 

(3) Vlada predpiše podrobnejšo vsebino in sestavine vloge iz 
prejšnjega odstavka v predpisu iz 18. člena tega zakona. 

88. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora v postopku za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja za obrat iz 86. člena tega zakona javnosti zagotoviti 
vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in 
osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju. 

(2) Za zagotovitev sodelovanja javnosti iz prejšnjega odstavka 
se smiselno uporabljajo določbe 58. člena tega zakona. 

89. člen 
(izdaja okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Ministrstvo izda okoljevarstveno dovoljenje za obrat iz 86. 
člena tega zakona ob smiselni uporabi določb 84. člena tega 
zakona. 

(2) Ministrstvo v okoljevarstvenem dovoljenju podrobneje določi 
ukrepe, določene v predpisu iz 18. člena tega zakona. 

(3) Če ministrstvo oceni, da bi posledice večje nesreče v obratu 
lahko vplivale na okolje v drugi državi ali če ta tako zahteva, 
obvesti pristojni organ te države o izdanem okoljevarstvenem 
dovoljenju. 

(4) Če druga država na podlagi obvestila iz prejšnjega odstavka 
tako zahteva, ji ministrstvo posreduje varnostno poročilo iz 
četrtega odstavka 108. člena tega zakona. 

10. december2003 31 poročevalec, št. 109 



90. člen 
(sprememba okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) Upravljavec obrata mora po pridobitvi okoljevarstvenega 
dovoljenja pregledati varnostno poročilo iz 18. člena tega zakona 
in ga po potrebi spremeniti ali dopolniti: 
1. najmanj na vsakih pet let, 
2. če je pridobil nove podatke, pomembne za določitev varnostnih 
ukrepov v obratu, 
3. če namerava spremeniti obstoječe varnostne ukrepe, 
4. če namerava izvesti večjo spremembo obrata ali 
5. če je prišlo v obratu do večje nesreče. 

(2) Upravljavec obrata mora spremembo ali dopolnitev 
varnostnega poročila pisno prijaviti ministrstvu in mu poslati 
spremenjeno ali dopolnjeno varnostno poročilo, kar izkazuje s 
potrdilom o oddani pošiljki. 

(3) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da je treba zaradi 
dopolnjenega ali spremenjenega varnostnega poročila spremeniti 
okoljevarstveno dovoljenje, o tem v 30 dneh od prijave pisno 
obvesti upravljavca, sicer se šteje, da nameravana sprememba 
ne vpliva na veljavno okoljevarstveno dovoljenje, upravljavec pa 
lahko nameravano spremembo v delovanju obrata izvede. V 
obvestilu lahko ministrstvo pozove upravljavca, da v določenem 
roku posreduje dodatne podatke o dejstvih iz prvega odstavka 
tega člena. 

(4) Ministrstvo izda odločbo o spremenjenem okoljevarstvenem 
dovoljenju v treh mesecih od prijave iz drugega odstavka tega 
člena ali prejema dodatnih podatkov iz prejšnjega odstavka. 

(5) Ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje spremeni po uradni 
dolžnosti, če samo zve za nove podatke, pomembne za določitev 
varnostnih ukrepov v obratu. O nameri iz prejšnjega stavka 
ministrstvo upravljavca pisno obvesti najmanj tri mesece pred 
izdajo odločbe o spremembi dovoljenja. 

(6) Ministrstvo v postopku izdaje spremenjenega 
okoljevarstvenega dovoljenja zagotovi sodelovanje javnosti 
skladno z določbami 88. člena tega zakona. 

(7) Ministrstvo v odločbi o spremembi dovoljenja določi tudi rok, v 
katerem mora upravljavec uskladiti delovanje obrata z novimi 
zahtevami. 

(8) Ministrstvo pošlje odločbo o spremenjenem dovoljenju iz 
prejšnjega odstavka tudi pristojni inšpekciji. 

91. člen 
(začetek delovanja obrata in prenehanje 

okoljevarstvenega dovoljenja) 

(1) V zvezi z začetkom delovanja obrata iz 86. člena tega zakona 
se smiselno uporabljajo določbe 76. člena tega zakona. 

(2) Za prenehanje okoljevarstvenega dovoljenja za obrat iz 86. 
člena tega zakona se smiselno uporabljajo določbe 79. člena 
tega zakona, za odvzem okoljevarstvenega dovoljenja določbe 
80. člena tega zakona, razen 2. točke prvega odstavka, za 

prenehanje obratovanja naprave in prenehanje upravljavca 
naprave pa določbe 81. člena tega zakona. 

3. Združevanje postopkov 

92. člen 
(poseg v okolje, ki je naprava, ki lahko povzroči 

onesnaževanje večjega obsega ali druga naprava ali 
obrat) 

(1) Če je nameravani poseg iz 51. člena tega zakona hkrati tudi 
naprava iz 68. člena tega zakona ali druga naprava iz 82. člena 
tega zakona ali obrat iz 86. člena tega zakona, se presoja njegovih 
vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja za to napravo ali obrat. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka ministrstvo v predhodni 
informaciji iz 52. člena tega zakona opredeli tudi pogoje za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in s posebno odločbo 
določi obseg naprave ali obrata, na katero se okoljevarstveno 
dovoljenje nanaša. 

(3) Če je zoper odločbo iz prejšnjega odstavka vložena pritožba, 
se čas trajanja pritožbenega postopka ne šteje v rok iz petega 
odstavka 52. člena tega zakona. 

(4) V primeru iz prvega odstavka tega člena mora vloga za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi sestavine 
vloge iz 57. člena tega zakona, pri čemer se v primeru naprave iz 
68. člena tega zakona elaborat iz drugega odstavka 70. člena 
tega zakona nadomesti s poročilom o vplivih na okolje. 

(5) V primeru iz prvega odstavka tega člena se za sodelovanje 
javnosti uporabljajo določbe 58. člena tega zakona, v primeru 
možnih čezmejnih vplivov naprave na okolje pa določbe 59. člena 
tega zakona. 

(6) V primeru iz prvega odstavka tega člena se šteje, da je z 
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja dano tudi okoljevarstveno 
soglasje, pri določitvi vsebine okoljevarstvenega dovoljenja pa 
se smiselno uporabljajo tudi določbe 61. člena tega zakona, ki se 
nanašajo na vsebino okoljevarstvenega soglasja. 

(7) Določbe prejšnjih odstavkov se ne uporabljajo v primeru iz 66. 
in 67. člena tega zakona. 

93. člen 
(obrat, ki je tudi naprava) 

(1) Če je obrat ali del obrata iz 86. člena tega zakona hkrati tudi 
naprava iz 68. člena tega zakona ali druga naprava iz 82. člena 
tega zakona, se izpolnjenost zahtev za izdajo okoljevarstvenega 
dovoljenja za obrat ugotavlja v postopku za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za to napravo. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka mora vloga za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja vsebovati tudi sestavine vloge, 
določene v predpisu iz 18. člena tega zakona. 
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4. Druga dovoljenja 

94. člen 
(dovoljenje za izjeme) 

(1) Ministrstvo lahko izjemoma izda povzročitelju obremenitve 
dovoljenje za začasno ali občasno čezmerno obremenitev okolja, 
0 čemer mora obvestiti prizadeto občino, z objavo v svetovnem 
spletu in v enem od časopisov, ki pokrivajo območje prizadete 
občine, pa tudi javnost. 

(2) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka izda za javne 
prireditve po predpisih o javnih prireditvah dovoljenje za začasno 
ali občasno čezmerno obremenitev okolja s hrupom pristojni or- 
gan občine, razen če prireditve potekajo v napravah, ki imajo 
okoljevarstveno dovoljenje za emisije hrupa skladno s 82. členom 
tega zakona. 

(3) Dovoljenje iz prejšnjih odstavkov mora vsebovati tudi pogoje 
za odpravo morebitnih škodljivih posledic na okolje. 

(4) Dovoljenja po prejšnjih odstavkih ni mogoče izdati, če bi 
začasna ali občasna čezmerna obremenitev okolja lahko 
povzročila kritično obremenitev okolja. 

V. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN 
INFORMACIJE O OKOLJU 

1• Spremljanje stanja okolja 

95. člen 
(monitoring okolja) 

(1) V državi se izvaja monitoring naravnih pojavov, stanja okolja 
in onesnaževanja okolja. 

(2) Monitoring naravnih pojavov obsega spremljanje in 
nadzorovanje meteoroloških, hidroloških, erozijskih, geoloških, 
seizmoloških, radioloških in drugih geofizikalnih pojavov. 

(3) Monitoring stanja okolja obsega spremljanje in nadzorovanje 
kakovosti tal, voda in zraka ter biotske raznovrstnosti. 

(4) Monitoring onesnaževanja okolja obsega spremljanje in 
nadzorovanje emisij v tla, vode in zrak. 

96. člen 
(naloge države in občine) 

(1) Monitoring meteoroloških in radioloških pojavov se zagotavlja 
skladno z zakonom, monitoring hidroloških, erozijskih, geoloških, 
seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov pa zagotavlja 
ministrstvo. 

(2) Monitoring stanja okolja zagotavljajo: 
1 ■ za tla, vodo in zrak, vključno s hrupom in sevanji, razen 
ionizirajočih sevanj, ministrstvo, 
2- za sestavine biotske raznovrstnosti ministrstvo, pristojno za 
ohranjanje narave, v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
kmetijstvo in gozdarstvo. 

(3) V okviru nalog iz prejšnjega odstavka država zagotavlja tudi 
monitoring v primeru okoljske nesreče in monitoring emisij 
razpršenih virov onesnaževanja. 

(4) Posamezne naloge monitoringa iz prvega odstavka tega člena 
se lahko proti plačilu naložijo pravni ali fizični osebi, ki opravlja 
dejavnost na področju letalskega ali pomorskega prometa ali 
drugo dejavnost, katere narava omogoča izvajanje teh nalog, če 
to ne ovira bistveno opravljanja same dejavnosti. 

(5) Občina lahko neposredno ali kot lokalno gospodarsko javno 
službo zagotavlja podrobnejši ali posebni monitoring stanja okolja, 
zbrane podatke pa mora brezplačno posredovati ministrstvu. 

(6) Monitoring naravnih pojavov in stanja okolja lahko izvaja oseba, 
ki izpolnjuje predpisane pogoje in pridobi pooblastilo ministrstva. 

(7) Minister predpiše klasifikacijo hidroloških, erozijskih, geoloških, 
seizmoloških in drugih geofizikalnih pojavov, ki so predmet 
monitoringa, zasnovo monitoringa in metodologijo za njegovo 
izvajanje. 

(8) Ministri za področja iz drugega odstavka tega člena predpišejo 
zasnovo in predmet monitoringa stanja okolja in metodologijo za 
njegovo izvajanje. 

(9) V predpisih iz prejšnjih dveh odstavkov se predpiše tudi način 
rednega obveščanja javnosti o naravnih pojavih in stanju okolja 
ter pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa za 
pridobitev pooblastila, ki lahko vsebujejo tudi izkazovanje 
usposobljenosti skladno s predpisi, ki urejajo akreditacijo. 

(10) Ministrstvo posreduje podatke monitoringa naravnih pojavov 
in monitoringa stanja okolja ministrstvu, pristojnemu za varstvo 
pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

97. člen 
(geološki, seizmološki in geofizikalni monitoring) 

(1) Geološki, seizmološki in geofizikalni monitoring iz prejšnjega 
člena obsega tudi evidentiranje geofizikalnih pojavov, rajonizacijo 
in kategorizacijo, analitične, proučevalne, prognostične in druge 
strokovne naloge, ki se nanašajo zlasti na: 
1. izvajanje geoloških raziskav državnega pomena, 
2. nadzor in verifikacijo geoloških raziskav, ki niso državnega 
pomena, 
3. splošne geološke evidence in sestavo litosfere, 
4. potresne in druge dinamične pojave naravnega ali umetnega 
izvora, 
5. erozijske in druge geološke procese, ki nastajajo v vrhnjih 
plasteh zemeljske skorje in vplivajo na njen razvoj in sestavo, 
6. lastnosti in sestavo tal ter njihovo onesnaženost in 
7. težnostno in druga polja naravnega ali umetnega izvora. 

(2) V okviru monitoringa iz prejšnjega odstavka se opravljajo tudi 
strokovne naloge, ki se nanašajo na varstvo in zaščito pred 
potresi, geološkimi in drugimi nevarnostmi, zgodnje opozarjanje, 
preprečevanje in sanacijo, na varnost objektov in naprav, ter na 
izmenjavo podatkov, vključno z mednarodno izmenjavo. 

98. člen 
(omejitev ali odvzem lastninske pravice zaradi 

izvajanja monitoringa) 

(1) Lastnica ali lastnik (v nadaljnjem besedilu: lastnik) ali druga 
posestnica ali posestnik (v nadaljnjem besedilu: posestnik) 
zemljišča je zaradi izvajanja monitoringa naravnih pojavov ali 
stanja okolja dolžan dopustiti postavitev in obratovanje objektov 
ali merilnih naprav, izkopna ali vrtalna dela, poskusna črpanja, 
odvzem vzorcev tal ali rastlin ter druga za izvedbo monitoringa 
potrebna dela. 
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(2) Izvajalec monitoringa mora pri izvajanju del iz prejšnjega 
odstavka v čim manjši meri vplivati na rabo in stanje zemljišča, po 
opravljenih delih pa vzpostaviti prejšnje stanje zemljišča. 

(3) Lastnik ali drug posestnik zemljišča zaradi izkopnih ali vrtalnih 
del, poskusnega črpanja, odvzema vzorcev tal ali rastlin ter drugih 
za izvedbo monitoringa podobnih del nima pravice do odškodnine, 
razen za zmanjšano vrednost zemljišča, če vzpostavitev 
prejšnjega stanja ni mogoča. 

(4) Če je uporaba zemljišča zaradi omejitev iz prejšnjega odstavka 
trajno onemogočena, ima lastnik tega zemljišča pravico do 
odškodnine ali nadomestila v naravi, ki se določi ob smiselni 
uporabi predpisov, ki urejajo razlastitev. 

(5) Če postavitev objekta ali merilne naprave, potrebne za izvajanje 
monitoringa drugače ni mogoča, se lastninska pravica na zemljišču 
lahko odvzame ali omeji skladno s predpisi, ki urejajo razlastitev 
in omejitev lastninske pravice. 

99. člen 
(obratovalni monitoring) 

(1) Povzročitelj obremenitve mora pri opravljanju svoje dejavnosti 
zagotavljati monitoring vplivov svojega delovanja na okolje (v 
nadaljnjem besedilu: obratovalni monitoring). 

(2) Obratovalni monitoring obsega: 
1. monitoring onesnaževanja okolja, 
2. monitoring stanja okolja, če oseba iz prejšnjega odstavka s 
svojimi emisijami neposredno povzroča spremembo stanja okolja, 
3. monitoring zaradi zmanjševanja tveganja za okolje in 
4. monitoring naravnih pojavov, če oseba iz prejšnjega odstavka 
s svojo dejavnostjo neposredno vpliva nanje. 

(3) Oseba iz prvega odstavka tega člena mora podatke 
obratovalnega monitoringa sporočati ministrstvu in občini, na 
območju katere oseba obratuje. 

(4) Obratovalni monitoring lahko izvaja oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje in pridobi pooblastilo ministrstva. 

(5) Povzročitelj obremenitve mora zaradi izvajanja monitoringa 
dopustiti vstop v poslovne ali druge prostore osebi, ki ima 
pooblastilo za izvajanje monitoringa. 

(6) Minister predpiše vrste emisij, standardov kakovosti okolja in 
naravnih pojavov, ki so predmet obratovalnega monitoringa, 
metodologijo njegovega izvajanja in način ter obliko sporočanja 
podatkov ministrstvu in občini. 

(7) V predpisu iz prejšnjega odstavka se predpišejo tudi pogoji, ki 
jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa za pridobitev pooblastila, 
ki lahko vsebujejo tudi izkazovanje usposobljenosti skladno s 
predpisi, ki urejajo akreditacijo. 

100. člen 
(preverjanje kakovosti monitoringa) 

(1) Preverjanje kakovosti izvajanja monitoringa iz prejšnjih členov 
zagotavlja ministrstvo. 

(2) Preverjanje iz prejšnjega odstavka se zagotavlja zlasti s tem, 
da ministrstvo: 
1. zahteva občasno ali redno sodelovanje izvajalcev monitoringa 
v programih preskušanja njihove strokovne usposobljenosti, 
2. analizira rezultate sodelovanja posameznih izvajalcev 
monitoringa v programih preskušanja njihove strokovne 
usposobljenosti, 

3. spodbuja in organizira preko usposobljenih organizacij izvajanje 
programov preizkušanja strokovne usposobljenosti za izvajalce 
monitoringa, 
4. analizira poročila o izvajanju monitoringa in 
5. organizira, naroča ali samo izvede naključne meritve parametrov 
monitoringa in rezultate primerja s podatki iz poročil o monitoringu. 

101. člen 
(odvzem pooblastila) 

V predpisih iz sedmega, osmega in devetega odstavka 96. člena 
in šestega odstavka 99. člena tega zakona minister predpiše tudi 
razloge za odvzem pooblastila izvajalcu monitoringa, nanašajo 
pa se zlasti na: 
1. večkratno nesodelovanje ali neuspešno sodelovanje v 
programih preskušanja strokovne usposobljenosti, 
2. kršitve pravil poročanja o monitoringu ali 
3. odstopanje podatkov v poročilih o monitoringu od rezultatov 
naključnih meritev parametrov monitoringa iz 5. točke drugega 
odstavka prejšnjega člena. 

2. Register 

102. člen 
(register) 

(1) Ministrstvo zaradi izvajanja nalog in postopkov po tem zakonu 
vodi in vzdržuje register varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: 
register), ki vsebuje: 
1. evidenco oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje po tem 
zakonu, 
2. evidenco izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja, 
3. evidenco oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za opravljanje 
dejavnosti varstva okolja skladno s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi in 
4. evidenco EMAS. 

(2) Evidenca oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje po tem 
zakonu, vsebuje zlasti: 
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ali 
firmo in sedež osebe, 
2. vrsto in obseg obremenjevanja okolja, ki ga oseba povzroča s 
svojo dejavnostjo in 
3. podatke o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju. 

(3) Evidenca izvajalcev gospodarskih javnih služb varstva okolja 
vsebuje zlasti: 
1. firmo in sedež osebe in 
2. način, vrsto, obseg in območje izvajanja gospodarske javne 
službe. 

(4) Evidenca oseb, ki imajo pooblastila ali potrdila za opravljanje 
dejavnosti varstva okolja skladno s tem zakonom in na njegovi 
podlagi izdanimi predpisi, vsebuje zlasti: 
1. osebno ime in naslov stalnega ali začasnega prebivališča, ali 
firmo in sedež osebe, 
2. vrsto in obseg dejavnosti varstva okolja, za katero ima oseba 
pooblastilo ali potrdilo in 
3. podatke o izdanem pooblastilu ali potrdilu. 

(5) Evidenca EMAS vsebuje zlasti: 
1. firmo in sedež organizacije in 
2. datum ter obseg vključitve in registrsko številko. 

(6) Pristojni organ občine mora ministrstvu sporočiti podatke o 
izvajalcih lokalnih gospodarskih javnih služb varstva okolja, ki so 
potrebni za vodenje in vzdrževanje evidence. 
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(7) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja 
registra. 

3. Informacijski sistem okolja 

103. člen 
(informacijski sistem okolja) 

(1) Za opravljanje nalog države na področju varstva okolja, 
vključno s seznanjanjem javnosti z okoljskimi podatki, ministrstvo 
zagotavlja vodenje in vzdrževanje informacijskega sistema okolja. 

(2) Informacijski sistem iz prejšnjega odstavka vsebuje zlasti 
podatke o: 
1. stanju okolja in njegovih delov, 
2. naravnih pojavih, 
3. naravnih vrednotah, 
4. območjih, ki so s predpisi s področja varstva okolja, ohranjanja 
narave in varstva ter rabe naravnih dobrin določena kot ogrožena, 
varovana ali zavarovana, 
5. vplivih onesnaženosti okolja na zdravje prebivalstva, 
6. emisijah in njihovih virih, 
7. odpadkih in ravnanju z njimi, 
8. nevarnih snoveh, 
9. rabi naravnih dobrin, 
10. okoljskih nesrečah, 
11. objektih in napravah, namenjenih varstvu okolja, 
12. povzročiteljih obremenjevanja okolja, 
13. izvajalcih gospodarskih javnih služb varstva okolja, in drugih 
osebah, ki se ukvarjajo z varstvom okolja, 
14. izvajalci javnih služb ohranjanja narave in urejanja voda, 
15. nevladnih organizacijah na področju varstva okolja in ohranjanja 
narave, 
16. javnih finančnih sredstvih, porabljenih za varstvo okolja in 
ohranjanje narave, 
17. predpisih, standardih in normativih varstva okolja ter stanju 
tehnike in tehnologije in 
18. drugih zadevah, pomembnih za vrednotenje trajnostnega 
razvoja. 

(3) Viri podatkov iz prejšnjega odstavka so poleg podatkov, 
pridobljenih na podlagi tega zakona, tudi podatki, ki se nanašajo 
na okolje iz državne statistike, katastrov, javnih knjig, registrov, 
evidenc in drugih baz, vzpostavljenih pri državnih organih in organih 
občin ter drugih organizacijah na podlagi zakona. 

(4) Nosilci baz podatkov iz prejšnjega odstavka so dolžni 
ministrstvu tekoče pošiljati podatke, ki jih ta zahteva za potrebe 
delovanja informacijskega sistema varstva okolja. 

4. Obveščanje javnosti o okoljskih podatkih 

104. člen 
(poročilo o okolju) 

(1) Ministrstvo v sodelovanju z drugimi ministrstvi najmanj vsako 
četrto leto pripravi poročilo o okolju v Republiki Sloveniji. 

(2) Poročilo iz prejšnjega odstavka sprejme vlada in ga posreduje 
Državnemu zboru. 

(3) Ministrstvo vsako drugo leto pripravi tudi poročilo o okolju ali 
njegovih posameznih delih, ki je sestavljeno iz kazalcev stanja 
okolja. 

(4) Poročila iz prejšnjih odstavkov ministrstvo objavi tako, da so 
dostopna javnosti. 

(5) Poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto za svoje 
območje pripravi in javno objavi tudi mestna občina, lahko pa tudi 
občina ali širša samoupravna lokalna skupnost ob smiselni uporabi 
določb 105. člena tega zakona. 

105. člen 
(vsebina poročila o okolju) 

Poročilo iz prvega odstavka prejšnjega člena vsebuje zlasti 
podatke o: 
1. naravnih pojavih, stanju okolja in onesnaževanju okolja, 
2. biotski raznovrstnosti in naravnih vrednotah, 
3. ogroženih, varovanih in zavarovanih območjih po tem zakonu 
in predpisih o varstvu in rabi naravnih dobrin, 
4. dolgoročnih trendih in spremembah okolja, 
5. vrednotenju stanja okolja, njegovih delov in njihove ogroženosti, 
6. vplivu posameznih sektorjev na stanje okolja, zlasti kmetijstva, 
ribištva, gozdarstva, energetike, prometa, industrije, turizma in 
rabe naravnih virov, vključno z oceno vključevanja zahtev varstva 
okolja v politike razvoja posameznih sektorjev, 
7. vplivih onesnaženosti okolja na zdravje prebivalstva, 
8. izvajanju državnega programa varstva okolja in operativnih 
programov, 
9. programih in ukrepih za izboljšanje kakovosti degradiranega 
okolja, 
10. virih in porabi sredstev za izvajanje politik varstva okolja, 
11. izvajanju javnih služb varstva okolja, ohranjanja narave in 
urejanja voda, 
12. izobraževanju, obveščanju in sodelovanju javnosti na področju 
varstva okolja, 
13. pomembnih mednarodnih dogajanjih na področju varstva 
okolja in 
14. drugih podatkih, pomembnih za varstvo okolja. 

106. člen 
(posredovanje okoljskih podatkov v svetovni splet) 

(1) Ministrstvo skladno s predpisi, ki urejajo dostop javnosti do 
informacij javnega značaja, posreduje v svetovni splet zlasti: 
1. predpise občin, ki se nanašajo na okolje, pa niso objavljeni v 
Uradnem listu Republike Slovenije 
2. plane, načrte, strategije in programe, ki se nanašajo na okolje, 
3. okoljska izhodišča, 
4. poročila o okolju, 
5. podatke ali povzetke podatkov monitoringa okolja, 
6. okoljevarstvena soglasja in okoljevarstvena dovoljenja, razen 
podatkov, ki po predpisih niso dostopni javnosti, ali navedbo 
organa, pri katerem je soglasja ali dovoljenja mogoče dobiti in 
7. okoljska poročila in poročila o vplivih na okolje ali navedbo 
organa, pri katerem je poročila mogoče dobiti. 

(2) Občina mora ministrstvu v elektronski obliki posredovati 
besedilo predpisa iz 1. točke prejšnjega odstavka. 

107. člen 
(poročanje EU o okoljskih podatkih) 

(1) Ministrstvo posreduje in izmenjuje okoljske podatke s 
pristojnimi organi in organizacijami EU na način in v rokih, določenih 
v predpisih EU. 
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5. Dostop do okoljskih podatkov 

108. člen 
(dostop do okoljskih podatkov) 

(1) Državni organi, organi občin, javne agencije, javni skladi in 
druge osebe javnega prava, nosilci javnih pooblastil in izvajalci 
javnih služb morajo vsem zainteresiranim osebam omogočiti 
dostop do okoljskih podatkov, če to določa ta zakon in predpisi, ki 
urejajo dostop javnosti do informacij javnega značaja. 

(2) Okoljski podatek je zlasti podatek o: 
1. stanju okolja in njegovih delov, 
2. naravnih pojavih, 
3. naravnih dobrinah (naravnem javnem dobru, naravnih vrednotah 
in biološki raznovrstnosti, vključno z gensko spremenjenimi 
organizmi, ter naravnih virih), 
4. emisijah, odpadkih in nevarnih snoveh, vključno z informacijami 
o obremenjevanju okolja, ki ga povzročajo, in okoljskih nesrečah, 
5. dejavnostih, vključno s postopki, državnih organov, občinskih 
organov in drugih oseb javnega prava, izvajalcev javnih služb in 
nosilcev javnih pooblastil, ki se nanašajo na sprejemanje z 
varstvom okolja povezanih splošnih in konkretnih pravnih aktov 
ali sprejemanje strategij, planov, programov, sporazumov, okoljskih 
izhodišč in poročil, vodenje registrov in evidenc, vključno s temi 
akti, registri in evidencami, 
6. ekonomskih analizah in ocenah, uporabljenih pri sprejemanju 
ukrepov iz prejšnje točke, 
7. zdravstvenem stanju, varnosti in življenjskih razmerah ljudi ter 
stanju objektov kulturne dediščine, če nanje vpliva ali bi lahko 
vplivalo obremenjenost okolja, ali z njimi povezani dejavniki ali 
postopki in dejavnosti iz 4. točke tega odstavka, in 
8. varnostnih ukrepih za preprečevanje večje nesreče, ki jih mora 
izvesti povzročitelj tveganja. 

(3) Ne glede na določbe predpisov iz prvega odstavka tega člena 
o izjemah glede dostopa do informacij javnega značaja, so okoljski 
podatki, ki se nanašajo na emisije, odpadke, nevarne snovi v 
obratu in varnostno poročilo iz tretjega odstavka 18. člena tega 
zakona, javni. 

(4) Če varnostno poročilo iz prejšnjega odstavka vsebuje 
podatke, ki niso javni po predpisih o dostopu do informacij javnega 
značaja, je povzročitelj tveganja dolžan pripraviti varnostno 
poročilo tako, da iz njega izključi podatke, ki niso javni. 

(5) Organi in organizacije iz prvega odstavka tega člena lahko 
okoljski podatek, pridobljen na prostovoljni osnovi in brez pravne 
obveznosti, posredujejo javnosti le ob pisnem soglasju osebe, ki 
je podatek dala. 

VI. EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI 
VARSTVA OKOLJA 

109. člen 
(namen in vrste) 

(1) Država pospešuje in spodbuja doseganje ciljev varstva okolja 
tudi z ekonomskimi ter finančnimi instrumenti, in sicer: 
1. z okoljskimi dajatvami, 
2. z zavarovanji, bančnimi garancijami in drugimi oblikami 
finančnega jamstva, 
3. s krediti z ugodnejšo obrestno mero za naložbe, ki prispevajo 
k varstvu okolja, 
4. s kavcijami in drugimi oblikami varščin, 
5. s trgovanjem s pravicami do emisije, 

6. s skupnimi vlaganji v projekte zmanjševanja obremenjevanja 
okolja in 
7. s sredstvi proračuna države in občine. 

(2) Ekonomski instrumenti iz prejšnjega odstavka se določijo in 
uporabljajo v skladu z načeli proste trgovine in enakopravne 
obravnave gospodarskih subjektov skladno z zakonom. 

1. Okoljske dajatve 

110. člen 
(okoljske dajatve za onesnaževanje okolja) 

(1) Povzročitelj onesnaževanja je dolžan plačati okoljske dajatve, 
s katerimi se obdavčuje onesnaževanje okolja. Okoljske dajatve 
so prihodek proračuna države. 

(2) Osnova za določitev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja 
je: 
1. vrsta, količina ali lastnosti emisije iz posameznega vira, 
2. vrsta, količina ali lastnosti odpadkov ali 
3. vsebnost okolju škodljivih snovi v surovini, polizdelku ali izdelku. 

(3) Zavezanka ali zavezanec za plačilo okoljske dajatve iz prvega 
odstavka tega člena (v nadaljnjem besedilu: zavezanec) je oseba, 
ki povzroča onesnaževanje okolja z emisijami, oseba, ki povzroča 
onesnaževanje okolja z odpadki ali oseba, ki proizvaja ali uporablja 
ali daje na trg surovine, polizdelke ali izdelke, ki vsebujejo okolju 
škodljive snovi. 

(4) Vlada podrobneje določi vrsto onesnaževanja, osnovo za 
obračun okoljske dajatve in zavezance za posamezno okoljsko 
dajatev, njeno višino in način njenega obračunavanja, odmere ter 
plačevanja. 

(5) Višina okoljske dajatve se določi tako, da je enaka mejnim 
stroškom onesnaževanja. 

111. člen 
(vračila, oprostitev ali zmanjšanje plačila okoljskih 

dajatev) 

(1) Zavezanec ima pravico do vračila že plačane okoljske dajatve, 
če ta sredstva porabi za izvedbo ukrepov za prilagoditev 
predpisanim mejnim vrednostim ali pravilom ravnanja ali izvedbo 
drugih ukrepov, s katerimi prispeva k zmanjševanju onesnaževanje 
okolja pod predpisano raven. 

(2) Zavezanec ima pravico do oprostitve ali zmanjšanja plačila 
okoljske dajatve: 
1. če je upravljavec naprave iz 116. člena tega zakona, za to 
napravo, 
2. če je povzročitelj obremenjevanja okolja in je z državo sklenil 
pogodbo ali sprejel dogovor ali sporazum o dodatnem 
prostovoljnem zmanjševanju obremenjevanja okolja, ali 
3. če je oseba, ki je vključena v izpolnjevanje mednarodno sprejetih 
pogodbenih obveznosti države, ki se nanašajo na zmanjševanje 
obremenjevanja okolja. 

(3) Zavezanec lahko uveljavlja vračilo, oprostitev ali zmanjšanje 
plačila iz prejšnjega odstavka do višine upravičenih stroškov, 
določene skladno s predpisi, ki urejajo državne pomoči. 

(4) Vlada podrobneje določi merila in pogoje za vračilo, oprostitev 
ali zmanjšanje plačevanja okoljske dajatve in kaj se šteje za 
upravičene stroške. 
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(5) Ministrstvo z odločbo odloči o pravici iz prvega in drugega 
odstavka tega člena, pri čemer upošteva merila in pogoje iz 
prejšnjega odstavka. 

112. člen 
(okoijske dajatve za rabo naravnih dobrin) 

Okoljska dajatev za rabo naravne dobrine se predpiše skladno z 
zakoni, ki urejajo rabo naravnih dobrin. 

2. Finančna jamstva za namene varstva okolja 

113. člen 
(zavarovanja) 

(1) Vlada lahko povzročiteljem obremenjevanja določi obveznost, 
da zagotovijo finančno jamstvo za primer poplačila stroškov 
obremenjevanja okolja pri opravljanju njihove dejavnosti ali po 
njenem prenehanju. 

(2) Finančno jamstvo iz prejšnjega odstavka se zagotovi zlasti 
kot sklenitev zavarovanja ali pridobitev bančne garancije. 

(3) Vlada v predpisu iz prvega odstavka tega člena določi zlasti: 
1. primere, za katere je treba zagotoviti finančno jamstvo, 
2. osebo, ki je do sredstev finančnega jamstva upravičena v 
primeru prenehanja povzročitelja, in 
3. višino sredstev finančnega jamstva in čas jamčenja, pri čemer 
upošteva zlasti obseg dejavnosti ali ravnanja, ki je predmet 
jamstva, in predpisane zahteve v zvezi z ukrepi med opravljanjem 
dejavnosti ali po njenem prenehanju. 

3. Kavcije in druge oblike varščin za namene 
varstva okolja 

114. člen 
(kavcije in varščine) 

Vlada lahko predpiše kavcije ali druge oblike varščine za 
proizvajalce, ki organizirano zagotavljajo vračilo izrabljenih ali 
neuporabnih naprav, tehnologij, izdelkov oziroma njihove 
embalaže ali na drug organiziran način zmanjšujejo negativne 
učinke svojega delovanja, ter za potrošnike, ki izrabljene ali 
neuporabne naprave, tehnologije ali izdelke oziroma njihovo 
embalažo vrnejo proizvajalcu. 

4. Trgovanje s pravicami do emisije 

115. člen 
(trgovanje s pravicami do emisije) 

(1) Zaradi zmanjševanja onesnaževanja okolja z najmanjšimi 
možnimi stroški in na ekonomsko učinkovit način država omogoča 
trgovanje s pravicami do emisije v vodo, zrak ali tla. 

(2) Pravica iz prejšnjega odstavka obsega določeno količino snovi, 
ki jo posamezni povzročitelj obremenjevanja okolja v določenem 
času lahko izpusti v okolje. 

(3) Država podeli pravico iz prejšnjega odstavka na način in pod 
Pogoji, določenimi s tem zakonom in na njegovi podlagi izdanimi 
izvršilnimi predpisi. 

4.1. Trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih 
plinov 

116. člen 
(dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov) 

(1) Upravljavec naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki povzroča 
emisijo toplogrednih plinov, in upravljavec naprave iz prvega 
odstavka 125. člena tega zakona mora pred začetkom obratovanja 
naprave ali njenega dela od ministrstva pridobiti dovoljenje za 
izpuščanje toplogrednih plinov. 

(2) Vloga za pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov 
vsebuje opis: 
1. naprave in dejavnosti, ki v njej poteka, vključno z uporabljeno 
tehnologijo, 
2. surovin in drugih snovi, katerih uporaba lahko povzroči emisijo 
toplogrednih plinov, 
3. vrste, količine in virov emisij toplogrednih plinov iz naprave, 
4. ukrepov, ki jih upravljavec naprave načrtuje za izvajanje 
monitoringa emisij toplogrednih plinov in poročanje ter 
5. drugih dejstev, za katere upravljavec meni, da so pomembna 
za pridobitev dovoljenja. 

(3) Vloga mora vsebovati tudi poljudni povzetek vsebin iz 
prejšnjega odstavka. 

(4) Vlada s predpisom določi vrste naprav, dejavnosti in 
toplogrednih plinov iz prvega odstavka tega člena. 

117. člen 
(vsebina dovoljenja) 

(1) Ministrstvo izda dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov 
iz naprave ali njenega dela, če upravljavec predloži dokazila, da 
je sposoben zagotavljati monitoring in poročati o emisijah 
toplogrednih plinov, skladno z določbami tega zakona. 

(2) Za dokazilo iz prejšnjega odstavka se šteje vključenost 
upravljavca v sistem EMAS, pridobitev ustreznega mednarodnega 
standarda ravnanja z okoljem, opremljenost z merilno tehniko ali 
usposobljenost izvajanja modeliranja ali drugih računskih metod 
spremljanja emisij, ki omogoča kakovostno in pregledno izvajanje 
monitoringa in poročanja. 

(3) Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov vsebuje: 
1. firmo in sedež upravljavca naprave, 
2. opis dejavnosti in emisij toplogrednih plinov iz naprave, 
3. zahteve, povezane z izvajanjem monitoringa emisij toplogrednih 
plinov, vključno z načinom in pogostostjo izvajanja, 
4. zahteve, povezane s poročanjem o emisijah toplogrednih plinov 
in 
5. obveznost, da upravljavec v štirih mesecih po zaključku 
koledarskega leta preda ministrstvu emisijske kupone, skladno s 
prvim odstavkom 134. člena tega zakona. 

118. člen 
(spremembe, povezane z napravo) 

(1) Upravljavec mora vsako nameravano spremembo naprave, 
ki se nanaša na njene tehnične značilnosti, delovanje ali zmogljivost 
in lahko vpliva na vsebino dovoljenja za izpuščanje toplogrednih 
plinov, in vsako spremembo firme ali sedeža upravljavca pisno 
prijaviti ministrstvu, kar izkazuje s potrdilom o oddani pošiljki. 
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(2) Če ministrstvo na podlagi prijave ugotovi, da nameravana 
sprememba vpliva na vsebino dovoljenja iz tretjega odstavka 
prejšnjega člena, o tem v 30 dneh od prijave pisno obvesti 
upravljavca in ga pozove, da v določenem roku vloži vlogo za 
spremembo dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, skladno 
z določbami 116. člena tega zakona. Če upravljavec v določenem 
roku vloge ne vloži, se šteje, da je od nameravane spremembe 
odstopil. 

(3) Ministrstvo odloči o spremembi dovoljenja za izpuščanje 
toplogrednih plinov v dveh mesecih od prejema popolne vloge iz 
prejšnjega odstavka. 

(4) Če upravljavec v 30 dneh od prijave ne prejme obvestila iz 
drugega odstavka tega člena, se šteje, da nameravana 
sprememba ne vpliva na veljavno dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov, upravljavec pa lahko nameravano spremembo 
v obratovanju naprave izvede. 

(5) Ministrstvo spremeni dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov tudi zaradi spremembe firme ali sedeža upravljavca. 

(6) Ministrstvo pošlje odločbo iz prejšnjih odstavkov tudi pristojni 
inšpekciji. 

119. člen 
(prenehanje delovanja naprave in prenehanje 

upravljavca) 

(1) Upravljavec mora ministrstvo pisno obvestiti o prenehanju 
delovanja naprave ali o prenehanju upravljavca, kar izkazuje s 
potrdilom o oddani pošiljki. Na enak način mora o prenehanju 
upravljavca v primeru stečaja upravljavca ministrstvo obvestiti 
stečajni upravitelj. 

(2) Ministrstvo v primerih iz prejšnjega odstavka izda odločbo o 
prenehanju veljavnosti dovoljenja za izpuščanje toplogrednih 
plinov. 

120. člen 
(odvzem dovoljenja) 

Ministrstvo dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov odvzame, 
če je upravljavec izvedel spremembo naprave iz 118. člena tega 
zakona, pa o tem ni obvestil ministrstva. 

121. člen 
(uporaba postopkov) 

(1) Kadar za napravo iz 116. člena tega zakona poteka tudi 
postopek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja skladno z 
določbami tega zakona, se za dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov smiselno uporabljajo določbe tega zakona, ki 
se nanašajo na izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ali njegovo 
spremembo, dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov pa se 
nadomesti z okoljevarstvenim dovoljenjem. 

(2) V primerih iz prejšnjega odstavka vsebuje vloga za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja tudi vsebine iz 116. člena tega 
zakona, okoljevarstveno dovoljenje pa vsebine iz 117. člena tega 
zakona. 

122. člen 
(pravica do emisije toplogrednih plinov) 

Upravljavec naprave iz 116. člena tega zakona ima pravico do 
emisije toplogrednih plinov v obsegu emisijskih kuponov, 
pridobljenih za napravo skladno s tem zakonom. 

123. člen 
(emisijski kupon) 

(1) Emisijski kupon je v tonah ekvivalenta ogljikovega dioksida 
izražena pravica iz prejšnjega člena. Tona ekvivalenta ogljikovega 
dioksida pomeni eno metrsko tono ogljikovega dioksida ali ustrezno 
količino drugega toplogrednega plina z enakim potencialom 
globalnega ogrevanja ozračja. 

(2) Emisijskim kuponom so enakovredne tudi druge pravice, ki jih 
za namene trgovanja s pravicami emisije toplogrednih plinov na 
svojem območju podeljujejo druge države članice, v primeru 
sklenitve ustrezne mednarodne pogodbe pa tudi pravice, ki jih za 
namene trgovanja s pravicami do emisije toplogrednih plinov na 
svojem območju podeljujejo države pogodbenice Kjotskega 
protokola (Uradni list Republike Slovenije, MP, št. 17/2002). 

124. člen 
(državni načrt razdelitve emisijskih kuponov) 

(1) Ministrstvo v sodelovanju z ministrstvom, pristojnim za 
gospodarstvo, ministrstvom, pristojnim za energijo, in 
ministrstvom, pristojnim za finance, pripravi osnutek državnega 
načrta razdelitve emisijskih kuponov (v nadaljnjem besedilu: 
državni načrt), ki jih namerava podeliti posameznim upravljavcem 
naprav iz 116. člena tega zakona za določeno obdobje, ki traja 
praviloma pet let. 

(2) Ministrstva iz prejšnjega odstavka pripravijo osnutek 
državnega načrta ob upoštevanju: 
1. obveznosti Republike Slovenije, da omeji in zmanjša emisije 
toplogrednih plinov, določene v ratificiranih in objavljenih 
mednarodnih pogodbah, 
2. ciljev in ukrepov, določenih v operativnih programih varstva 
zraka in v nacionalnem energetskem programu, 
3. deleža emisij toplogrednih plinov, ki jih izpuščajo naprave iz 
116. člena tega zakona, 
4. podatkov o emisijah toplogrednih plinov v določenem obdobju, 
pridobljenih iz vlog za pridobitev dovoljenja za posamezno napravo 
iz 116. člena tega zakona ali poročil o emisijah toplogrednih plinov 
iz 132. člena tega zakona, 
5. učinkov izvajanja veljavnih predpisov in na njih temelječih 
ukrepov, ki se nanašajo na zmanjševanje emisije toplogrednih 
plinov, 
6. možnosti, vključno s tehnološkimi, da posamezne naprave iz 
116. člena tega zakona znižajo emisije toplogrednih plinov in 
7. enakopravne obravnave posameznih dejavnosti ali 
gospodarskih družb. 

(3) Državni načrt vsebuje zlasti: 
1. določitev obdobja, 
2. določitev celotne količine emisijskih kuponov, ki se podelijo 
upravljavcem za celotno obdobje iz prejšnje točke, 
3. seznam upravljavcev in naprav, za katere je bilo izdano 
dovoljenje za Izpuščanje toplogrednih plinov, 

poročevalec, št. 109 38 10. december2003 



4. določitev skupne količine emisijskih kuponov, ki se določenemu 
posameznemu upravljavcu podelijo za posamezno napravo za 
celotno obdobje in sorazmeren del emisijskih kuponov, ki se mu 
podelijo za posamezno koledarsko leto, 
5. določitev količine emisijskih kuponov, namenjenih upravljavcem 
novih naprav, in načina ter pogojev, pod katerimi se lahko nova 
naprava vključi v trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih 
plinov, 
6. določitev predhodnih ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov, ki so predmet trgovanja in način ter pogoje njihovega 
upoštevanja, 
7. podatke o uvajanju čistih tehnologij, vključno s tehnologijami 
učinkovite rabe energije in 
8. podatke o pripombah javnosti ter njihovem upoštevanju. 

(4) Za novo napravo iz 5. točke prejšnjega odstavka se šteje 
naprava, ki mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih 
plinov ali ga mora spremeniti skladno z določbami tega zakona 
po tem, ko je vlada predlog državnega načrta prijavila pristojnemu 
organu EU skladno z določbo drugega odstavka 127. člena tega 
zakona. 

(5) V državnem načrtu se za nove naprave lahko nameni največ 
10 odstotkov celotne količine emisijskih kuponov. 

(6) Za predhodne ukrepe iz 6. točke tretjega odstavka tega člena 
se šteje uvedba najboljše razpoložljive tehnologije, ki jo upravljavec 
naprave lahko uvede v svojo napravo. 

(7) Ministrstva iz prvega odstavka tega člena uporabijo pri izdelavi 
državnega načrta za naslednje obdobje za upravljavce obstoječih 
naprav podatke iz njihovih poročil o emisiji toplogrednih plinov iz 
132. člena tega zakona. 

(8) Vlada predpiše podrobnejša merila, ki jih morajo ministrstva 
upoštevati pri pripravi osnutka državnega načrta iz drugega 
odstavka tega člena. 

125. člen 
(druge dejavnosti in naprave) 

(1) Ne glede na določbe 116. člena tega zakona, lahko ministrstva 
iz prvega odstavka prejšnjega člena v državni načrt vključijo tudi 
druge naprave, dejavnosti in toplogredne pline, pri čemer 
upoštevajo zlasti: 
1. učinke na notranji trg EU, 
2. možno ogroženost konkurenčnosti, 
3. celovitost okoljskih učinkov, 
4. zanesljivost načrtovanega monitoringa emisij toplogrednih plinov 
in 
5. zanesljivost poročanja o emisijah toplogrednih plinov. 

(2) Ministrstva iz prejšnjega odstavka lahko naprave, dejavnosti 
in toplogredne pline iz prejšnjega odstavka vključijo v državni 
načrt, če vlada predhodno pridobi pozitivno mnenje pristojnega 
organa EU. 

126. člen 
(sodelovanje javnosti) 

(1) Ministrstvo mora tri mesece pred začetkom teka roka iz 
drugega odstavka 127. člena tega zakona javnosti zagotoviti 
vpogled v osnutek državnega načrta in omogočiti izražanje mnenj 
in dajanje pripomb. 

(2) Ministrstvo z javnim naznanilom v svetovnem spletu in v 
enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo celotno območje države, 

obvesti javnost o kraju, kjer je osnutek državnega načrta na 
vpogled, ter o roku in načinu izražanja mnenj in dajanja pripomb. 

(3) Rok, v katerem ima javnost pravico izražanja mnenj in dajanja 
pripomb, je 30 dni. 

127. člen 
(odobritev pristojnega organa EU) 

(1) Ministrstva po izteku roka iz tretjega odstavka prejšnjega 
člena ob upoštevanju mnenj in pripomb javnosti pripravijo predlog 
državnega načrta, ki ga sprejme vlada. 

(2) Vlada predlog državnega načrta objavi na način iz drugega 
odstavka prejšnjega člena, hkrati z objavo pa ga pošlje pristojnemu 
organu EU in drugim državam članicam najkasneje 18 mesecev 
pred začetkom obdobja, na katerega se državni načrt nanaša. 

(3) Vlada sprejme državni načrt, ko ga odobri pristojni organ EU, 
in ga objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 

128. člen 
(podelitev emisijskih kuponov) 

(1) Ministrstvo na podlagi državnega načrta po uradni dolžnosti 
odloči o celotni količini emisijskih kuponov, ki pripadajo 
posameznemu upravljavcu za določeno obdobje in o 
sorazmernem deležu, ki mu pripadajo za posamezno koledarsko 
leto najkasneje 12 mesecev pred začetkom tega obdobja. Pritožba 
proti odločbi ne zadrži njene izvršitve. 

(2) Ministrstvo na podlagi odločbe iz prejšnjega odstavka podeli 
posameznemu upravljavcu naprave iz 116. člena tega zakona 
sorazmeren delež emisijskih kuponov, ki mu pripadajo za 
posamezno koledarsko leto najkasneje do 28. februarja tega leta. 

(3) Podelitev emisijskih kuponov iz prejšnjega odstavka se opravi 
tako, da ministrstvo registru emisijskih kuponov izda nalog, da v 
register vpiše podatke o upravljavcu, določene s predpisi EU, ki 
se nanašajo na register emisijskih kuponov. 

(4) Podelitev emisijskih kuponov se opravi brez obveznosti plačila, 
razen emisijskih kuponov, ki so v načrtu namenjeni upravljavcem 
novih naprav, ki se prodajo na javni dražbi. Način in pogoje prodaje 
na javni dražbi predpiše vlada. 

(5) V primeru prenehanja delovanja naprave ali prenehanju 
upravljavca naprave pred iztekom obdobja, za katerega so 
podeljeni emisijski kuponi, ministrstvo upravljavcu naprave ali v 
primeru stečaja stečajnemu upravitelju ne podeli preostanka 
sorazmernega deleža emisijskih kuponov, ki so mu bili z odločbo 
iz prvega odstavka tega člena dodeljeni. 

129. člen 
(odločanje o sporu) 

(1) Če upravljavec naprave sproži upravni spor proti odločbi iz 
prvega odstavka prejšnjega člena in sodišče ugotovi, da so podani 
razlogi, zaradi katerih bi lahko po predpisih o upravnem sporu to 
odločbo odpravilo in s sodbo odločilo o stvari, sodišče odločbe o 
dodelitvi emisijskih kuponov ne odpravi, temveč s sodbo samo 
ugotovi, da je odločba o dodelitvi emisijskih kuponov nezakonita. 

(2) V primeru iz prejšnjega odstavka lahko upravljavec naprave 
uveljavlja morebitne odškodninske zahtevke proti državi v pravdi. 
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130. člen 
(trgovanje z emisijskimi Kuponi) 

Z emisijskimi kuponi in njim enakovrednimi pravicami iz drugega 
odstavka 123. člena tega zakona lahko prosto trgujejo vse fizične 
in pravne osebe skladno z določbami tega zakona. 

131. člen 
(register emisijskih kuponov) 

(1) Za zagotavljanje zanesljivega in pravočasnega evidentiranja 
stanja in spremljanja trgovanja z emisijskimi kuponi država 
vzpostavi register emisijskih kuponov in zagotavlja njegovo 
vzdrževanje. 

(2) Register iz prejšnjega odstavka je standardizirana in 
informatizirana centralna baza o imetnikih emisijskih kuponov s 
podatki, določenimi s predpisi EU iz tretjega odstavka 128. člena 
tega zakona. 

(3) Register emisijskih kuponov se upravlja po predpisih EU iz 
prejšnjega odstavka, vlada pa določi organ ali organizacijo, ki ga 
upravlja. 

(4) Ministrstvo opravlja nadzor nad upravljanjem registra emisijskih 
kuponov. 

(5) Podatki iz registra emisijskih kuponov so dostopni javnosti, 
skladno z zakonom in s predpisi EU iz drugega odstavka tega 
člena. 

132. člen 
(monitoring in poročanje) 

Upravljavec naprave iz 116. člena tega zakona mora zagotavljati 
izvajanje monitoringa emisij toplogrednih plinov, ki jih njegova 
naprava v posameznem koledarskem letu izpusti v zrak, in o njih 
do 15. januarja pripraviti poročilo o emisijah za preteklo leto, skladno 
z zahtevami predpisov EU, ki se nanašajo na monitoring in 
poročanje o emisijah toplogrednih plinov. 

133. člen 
(preverjanje poročila) 

(1) Podatke o emisijah toplogrednih plinov v preteklem 
koledarskem letu, ki jih upravljavec navede v poročilu iz prejšnjega 
člena, preveri pravna ali fizična oseba, ki izpolnjuje predpisane 
pogoje in pridobi pooblastilo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: 
preveritelj). 

(2) Za namene iz prejšnjega odstavka lahko preveritelj od 
upravljavca naprave zahteva kakršnokoli dokumentacijo, ki jo 
potrebuje za preverjanje poročila, lahko pa tudi kadarkoli vstopi v 
poslovne prostore upravljavca ali v napravo, pregleda njeno 
delovanje, odvzame vzorce in izvede druga dejanja, ki so potrebna 
za preverjanje poročila. 

(3) Preveritelj ugotovi resničnost, pravilnost in natančnost 
podatkov iz prvega odstavka tega člena na podlagi meril, ki jih 
predpiše minister, in o tem izda pisni sklep, ki ga skupaj s poročilom 
pošlje ministrstvu najkasneje do 31. marca tekočega leta. 
Ministrstvo mora zagotoviti, da je poročilo dostopno javnosti, 
skladno z zakonom. 

(4) Preveritelj mora podatke o emisijah iz prejšnjega odstavka do 
31. marca tekočega leta vnesti tudi v register, skladno s predpisi 
EU iz tretjega odstavka 128. člena tega zakona. 

(5) Minister predpiše pogoje, ki jih mora izpolnjevati preveritelj za 
pridobitev pooblastila, ki lahko vključujejo tudi izkazovanje 
usposobljenosti skladno s predpisi, ki urejajo akreditacijo. 

134. člen 
(predaja emisijskih kuponov in njihova razveljavitev) 

(1) Upravljavec mora za vsako napravo iz 116. člena tega zakona 
do 30. aprila v tekočem letu skladno s predpisi EU iz tretjega 
odstavka 128. člena tega zakona predati emisijske kupone v 
obsegu, ki ustreza celotni količini emisije toplogrednih plinov, kijih 
je v preteklem letu naprava izpustila v ozračje, ti pa se razveljavijo. 

(2) Imetnik emisijskih kuponov lahko kadarkoli zahteva njihovo 
razveljavitev, skladno s predpisi EU iz tretjega odstavka 128. 
člena tega zakona. 

135. člen 
(veljavnost emisijskih kuponov) 

(1) Emisijski kuponi veljajo za obdobje iz tretjega odstavka 124. 
člena tega zakona. 

(2) Ministrstvo v štirih mesecih po začetku novega obdobja izda 
registru emisijskih kuponov nalog, da imetnikom emisijske kupone, 
ki ne veljajo več in niso bili predani in razveljavljeni skladno z 
določbami prejšnjega člena, naj jih razveljavi, njihovim imetnikom 
pa za novo obdobje pripiše nove emisijske kupone, v količini, ki je 
enaka razveljavljenim. 

136. člen 
(začasna prepoved trgovanja) 

(1) Če preveritelj do roka iz 133. člena tega zakona ne izda 
sklepa, s katerim je ugotovljena ustreznost poročila iz 132. člena 
tega zakona ali v register emisijskih kuponov ne vnese podatkov 
iz četrtega odstavka 133. člena tega zakona, ministrstvo z odločbo 
upravljavcu začasno prepove trgovanje z emisijskimi kuponi in 
njihovo predajo registru emisijskih kuponov, registru pa izda nalog 
o začasnem zaprtju računa. Pritožba proti odločbi iz prejšnjega 
odstavka ne zadrži izvršitve. 

(2) Ministrstvo izda upravljavcu iz prejšnjega odstavka člena 
odločbo o ponovni dovolitvi trgovanja z emisijskimi kuponi, ko so 
izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 133. člena tega 
zakona, in izda registru nalog o ponovnem odprtju računa 
upravljavca naprave. 

(3) Ministrstvo mora o začasni prepovedi trgovanja z emisijskimi 
kuponi in njegovi ponovni dovolitvi iz prejšnjih odstavkov obvestiti 
pristojni organ države članice, z objavo v svetovnem spletu in v 
enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo območje celotne države, 
pa tudi javnost. 

137. člen 
(trajna prepoved trgovanja) 

(1) Ministrstvo trajno prepove trgovanje z emisijskimi kuponi 
upravljavcu, če preveritelj skladno z določbami 133. člena tega 
zakona v enem letu po izteku roka iz četrtega odstavka 133. 
člena tega zakona ne izda sklepa, s katerim potrdi pravilnost in 
resničnost podatkov o emisijah toplogrednih plinov, ki jih je naprava 
izpustila v zrak v preteklem letu, ali če mu s pravnomočno odločbo 
odvzame dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov. 

(2) Ministrstvo v primerih iz prejšnjega odstavka izda registru 
nalog, da zapre račun upravljavca. 
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138. člen 
(združenje naprav) 

(1) Upravljavci naprav iz 116. člena tega zakona lahko najkasneje 
24 mesecev pred začetkom obdobja iz prvega odstavka 124. 
člena tega zakona zaprosijo ministrstvo, da odobri oblikovanje 
združenja naprav. 

(2) V združenje iz prejšnjega odstavka se lahko združijo 
upravljavci naprav iz 116. člena tega člena, v katerih poteka 
enaka dejavnost. 

(3) Upravljavci iz prejšnjega odstavka morajo imenovati svojo 
pooblaščenko ali svojega pooblaščenca (v nadaljnjem besedilu: 
pooblaščenec), ki: 
1. je imetnik celotne količine emisijskih kuponov, ki so podeljene 
vsem napravam združenja; 
2. je odgovoren za predajo celotne količine emisijskih kuponov, ki 
ustreza celotni količini emisij toplogrednih plinov iz vseh naprav 
združenja; 
3. ne sme trgovati z emisijskimi kuponi, če niso izpolnjene zahteve 
iz 133. člena tega zakona, ki se nanašajo na preverjanje. 

(4) Upravljavci naprav morajo v prošnji za odobritev združenja iz 
prvega odstavka tega člena navesti seznam naprav, ki se 
združujejo, in obdobje, za katerega nameravajo oblikovati 
združenje, ter podatke o pooblaščencu. 

(5) Ministrstvo pošlje prošnjo iz prvega odstavka tega člena 
pristojnemu organu EU in odobri oblikovanje združenja naprav v 
primeru, če se pristojni organ EU v roku treh mesecev od zaprosila 
s tem strinja. 

4.2. Skupne naložbe v projekte zmanjševanja 
obremenjevanja okolja 

139. člen 
(opredelitev skupnih naložb) 

(1) Država za zmanjševanje obremenjevanja okolja s 
toplogrednimi plini na stroškovno najučinkovitejši način omogoča 
skupne naložbe v projekte zmanjševanja obremenjevanja okolja 
(v nadaljnjem besedilu: skupna naložba). 

(2) Skupna naložba je skupna naložba pravne ali fizične osebe 
domačega prava in tuje fizične ali pravne osebe z prebivališčem 
ali sedežem zunaj območja Republike Slovenije. Skupno naložbo 
sestavlja naložba kapitala v razvoj in uporabo tehnologij, ki 
odpravljajo ali zmanjšujejo onesnaževanje ali rabo okolja ali njihov 
prenos. 

(3) Skupna naložba je lahko skupno izvajanje ali mehanizem 
čistega razvoja, skladno z določbami Kjotskega protokola iz 
drugega odstavka 123. člena tega zakona. 

(4) Za izvajanja skupnih naložb vlada sprejme operativni pro- 
gram, skladno z določbami 35. in 36. člena tega zakona. 

140. člen 
(naloge ministrstva) 

Ministrstvo preverja in odobrava skupne naložbe, o njihovem 
izvajanju pa enkrat letno poroča vladi. 

141. člen 
(postopek) 

(1) Ministrstvo objavi javni razpis, s katerim pozove pravne in 
fizične osebe, da se vključijo v skupno naložbo, skladno s predpisi, 
ki urejajo javna naročila. 

(2) Ministrstvo pri preverjanju ustreznosti ovrednoti skupno 
naložbo glede na učinke zmanjšanja emisij toplogrednih plinov. 

(3) Vlada predpiše kriterije za vrednotenje ustreznosti skupne 
naložbe in način upoštevanja učinkov zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov pri trgovanju s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov. 

142. člen 
(uporaba javnih sredstev) 

(1) Za spodbujanje skupnih naložb vlada določi način uporabe 
sredstev proračuna države, ki se lahko porabijo za skupno 
naložbo. 

(2) Sredstva proračuna države se lahko uporabljajo za: 
1. neposredne naložbe v skupno naložbo, 
2. oprostitev ali zmanjšanje plačila okoljskih dajatev za skupno 
naložbo ali 
3. odkup enot zmanjšanja emisij skladno z ratificirano in objavljeno 
mednarodno pogodbo. 

5. Ekološki sklad Republike Slovenije 

143. člen 
(Ekološki sklad) 

(1) Ekološki sklad Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
Sklad) je javni finančni sklad po predpisih o javnih skladih, ki 
opravlja naloge spodbujanja razvoja na področju varstva okolja z 
dajanjem kreditov, poroštev in drugimi oblikami financiranja ter 
spodbujanja razvoja. 

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne sklade, imenuje 
vlada v nadzorni svet Sklada samo predstavnike ministrstev, 
pristojnih za varstvo okolja, energijo in finance. 

(3) Sklad opravlja naloge iz prvega odstavka tega člena skladno 
z državnim programom varstva okolja in skupno okoljsko politiko 
EU. 

(4) Sklad lahko v okviru namena, za katerega je ustanovljen, 
opravlja naslednje dejavnosti: 
1. daje kredite z ugodno obrestno mero, 
2. izdaja garancije ali druge oblike poroštev, 
3. opravlja finančno, ekonomsko in tehnično svetovanje in 
4. opravlja druge dejavnosti, ki se nanašajo na izvajanje državne 
politike varstva okolja in so določene v ustanovitvenem aktu 
Sklada. 

144. člen 
(druge naloge Sklada) 

(1) Sklad lahko opravlja v imenu in za račun ustanovitelja naloge 
financiranja in sofinanciranja iz sredstev državnega proračuna 
skladno z zakonom. 
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(2) Naloge iz prejšnjega odstavka so zlasti: 
- priprava in izvajanje javnih razpisov za dodeljevanje sredstev 
proračuna države za: 
1. sofinanciranje naložb v infrastrukturo varstva okolja državnega 
in lokalnega pomena, 
2. sofinanciranje spodbujanja izrabe obnovljivih virov energije, 
učinkovite rabe energije in soproizvodnje toplote in električne 
energije, 
3. financiranje namenov, za katere se lahko porabljajo sredstva 
Sklada za vode, skladno z zakonom, 
4. financiranje državne infrastrukture v primeru odpravljanja 
posledic naravnih nesreč, skladno z zakonom, 
5. financiranje obveznosti države v zvezi s subsidiarnim 
ukrepanjem; 

- strokovne naloge, potrebne zaradi dodeljevanja sredstev EU, ki 
se porabljajo za vlaganja v infrastrukturo varstva okolja in vodno 
infrastrukturo državnega in lokalnega pomena, spodbujanja izrabe 
obnovljivih virov energije, učinkovite rabe energije in soproizvodnje 
toplote in električne energije za: 
1. pripravo programa projektov, 
2. usklajevanje priprave, strokovno svetovanje in nadzor nad 
pripravo investicijsko-tehnične dokumentacije projektov, 
3. sodelovanje z organi EU v postopku odobravanja posameznih 
projektov, 
4. strokovno svetovanje pri pripravi, pregledu in potrditvi razpisne 
dokumentacije za projekte; 
5. vodenje razpisov za izbiro izvajalca projektov; 
6. spremljanje in poročanje o ustreznosti namenske porabe 
sredstev izvedenih projektov organom EU; 

- spremljanje ustreznosti namenske porabe sredstev iz prejšnjih 
točk. 

(3) Naloge iz prejšnjega odstavka se podrobneje določijo v 
ustanovitvenem aktu Sklada. 

145. člen 
(namensko premoženje Sklada) 

(1) Sklad pridobiva sredstva namenskega premoženja: 
1. iz sredstev, pridobljenih po zakonu, ki ureja lastninsko 
preoblikovanje podjetij, 
2. iz sredstev državnega proračuna, skladno z zakonom in 
3. z dotacijami in darili domačih in tujih oseb ter tujih držav. 

(2) Ne glede na določbe zakona, ki ureja javne sklade, se 
povečanje namenskega premoženja Sklada vpiše v sodni regis- 
ter enkrat letno. 

146. člen 
(uporaba namenskega premoženja Sklada) 

Namensko premoženje Sklada se uporablja za kreditiranje naložb: 
1. v infrastrukturo varstva okolja državnega pomena, kadar se 
dejavnost izvaja na koncesioniran način, 
2. v infrastrukturo varstva okolja lokalnega pomena, 
3. v naprave in tehnologije varstva okolja, 
4. v tehnologije in izdelke, ki zmanjšujejo obremenjevanje okolja, 
5. za rabo obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije in 
6. povzročiteljev obremenitve okolja v ukrepe za prilagoditev 
predpisanim zahtevam. 

6. Sredstva proračuna države za naloge varstva 
okolja 

147. člen 
(poraba sredstev proračuna države za naloge varstva 

okolja) 

(1) Sredstva proračuna države se poleg financiranja državnih 
nalog varstva okolja po tem zakonu porabljajo zlasti še za: 
1. izvajanje posebnih oblik izobraževanja in ozaveščanja javnosti 
v zvezi z okoljem, 
2. sofinanciranje programov nevladnim organizacijam, ki delujejo 
na področju varstva okolja in 
3. financiranje drugih dejavnosti, kadar jih zaradi javnih koristi na 
področju varstva okolja zagotavlja država. 

(2) Sredstva proračuna države se lahko porabljajo tudi za: 
1. spodbujanje posegov v okolje, s katerimi se občutno zmanjšuje 
poraba snovi in energije ter preprečuje in zmanjšuje 
obremenjevanje okolja, 
2. spodbujanje rabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe 
energije in soproizvodnje toplote in električne energije, 
3. spodbujanje okolju prijazne proizvodnje in 
4. sofinanciranje infrastrukture lokalnega pomena iz 149. člena 
tega zakona. 

VII. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VARSTVA OKOLJA 

148. člen 
(obvezne državne gospodarske javne službe varstva 

okolja) 

(1) Obvezne državne gospodarske javne službe varstva okolja 
so: 
1. ravnanje z radioaktivnimi odpadki in njihovo odlaganje, 
2. sežiganje komunalnih odpadkov, 
3. ravnanje z živalskimi odpadki, ki so po predpisih na področju 
veterinarstva stranski živalski proizvodi kategorije 1 in 2, 
4. zbiranje, predelava ali odstranjevanje določenih vrst drugih 
odpadkov in 
5. izvajanje meritev in pregledovanje kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. 

(2) Izvajalci gospodarske javne službe iz 5. točke prejšnjega 
odstavka imajo zaradi izvajanja svojih nalog pravico dostopa do 
kurilne naprave, dimnih vodov in prezračevalnih naprav v 
poslovnem ali drugem prostoru. 

(3) Vlada podrobneje predpiše vrste dejavnosti iz prvega 
odstavka tega člena in določi način opravljanja obvezne 
gospodarske javne službe skladno z zakonom. 

(4) Objekti in naprave, potrebne za izvajanje javnih služb iz prvega 
odstavka tega člena, so infrastruktura državnega pomena. 

(5) Minister podrobneje predpiše oskrbovalne standarde ter 
tehnične, vzdrževalne, organizacijske in druge ukrepe ter nor- 
mative za opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena. 

(6) Država zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka 
tega člena skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 
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149. člen 
(obvezne občinske gospodarske javne službe varstva 

okolja) 

(1) Obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
so: 
1 • oskrba s pitno vodo, 
2. odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode, 
3. zbiranje in prevoz komunalnih odpadkov, 
4. odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih 
odpadkov in 
5. urejanje in čiščenje javnih površin. 

(2) Objekti in naprave, potrebni za izvajanje javnih služb iz 
prejšnjega odstavka, so infrastruktura lokalnega pomena. 

(3) Minister podrobneje predpiše: 
1 ■ vrste nalog, ki se izvajajo v okviru javnih služb iz prvega 
odstavka tega člena, 
2. metodologijo za oblikovanje cen, oskrbovalne standarde in 
tehnične, vzdrževalne, organizacijske ter druge ukrepe in nor- 
mative za opravljanje javnih služb iz prvega odstavka tega člena. 

(4) Občina zagotovi izvajanje javnih služb iz prvega odstavka 
tega člena skladno s predpisi, ki urejajo gospodarske javne službe. 

VIII. ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA 
OKOLJA 

1- Svet za varstvo okolja Republike Slovenije 

150. člen 
(vloga, položaj in financiranje) 

(1) Za spremljanje stanja na področju varstva okolja Državni 
zbor ustanovi Svet za varstvo okolja Republike Slovenije (v 
nadaljevanju: Svet). 

(2) Svet ima petnajst članic ali članov (v nadaljnjem besedilu: 
članov), ki jih imenuje Državni zbor za obdobje petih let z 
možnostjo ponovnega imenovanja. Član Sveta ne more biti 
funkcionar ali uslužbenec državnih organov ali organov občine. 
Svet predstavlja predsednica ali predsednik (v nadaljnjem besedilu: 
predsednik) Sveta. 

(3) Dvanajst članov Sveta je strokovnjakinj ali strokovnjakov s 
Področja varstva okolja, predlagajo pa jih njihova strokovna 
združenja, Slovenska akademija znanosti in umetnosti ter 
univerze. Pri imenovanju članov mora biti zagotovljena 
enakopravna zastopanost naravoslovnih, tehničnih, biotehniških, 
družboslovnih, humanističnih in medicinskih ved. Trije člani Sveta 
so predstavniki nevladnih organizacij s področja varstva okolja, 
Predlagajo pa jih nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. 
Člena tega zakona. 

(4) Delovanje članov Sveta ni poklicno. Člani Sveta so za 
sodelovanje na sejah Sveta upravičeni do sejnine v višini, ki jo 
določi Državni zbor, do povračila potnih stroškov, skladno s 
Predpisi in plačila za izdelavo strokovnih gradiv, skladno s 
poslovnikom Sveta. Svet je upravičen do primernih poslovnih 
prostorov in samostojnega strokovno-administrativnega 
poslovanja. 

(5) Svet ima in uporablja pečat, v katerem je grb Republike 
Slovenije, na zunanjem robu pa je izpisano: Svet Republike 
Slovenije za varstvo okolja. 

(6) Sredstva za delovanje Sveta zagotovi ministrstvo. 

(7) Svet deluje na podlagi poslovnika, v katerem se določi zlasti 
sedež Sveta, organi Sveta, način izvolitve predsednika in njegove 
namestnice ali njegovega namestnika ter obseg njunih pooblastil 
in način delovanja Sveta. 

151. člen 
(naloge Sveta) 

(1) Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen, njegovo delo 
pa je javno. 

(2) Državni in občinski organi, izvajalci javnih služb in nosilci 
javnih pooblastil na področju varstva okolja morajo Svetu na 
njegovo zahtevo posredovati okoljske in druge podatke, ki jih 
potrebuje za svoje delo. 

(3) Svet obravnava, sprejema stališča, daje mnenja in pobude ter 
obvešča javnost zlasti o: 
1. stanju in trendih na področju varstva okolja in trajnostnega 
razvoja doma in v tujini, 
2.strategijah, programih in načrtih na področju varstva okolja in 
trajnostnega razvoja, 
3. zakonodajnem urejanju varstva okolja in trajnostnega razvoja, 
4. delovanju države in občin na področju varstva okolja in 
trajnostnega razvoja, 
5. posameznih perečih vprašanjih obremenjevanja okolja in 
trajnostnega razvoja, 
6. pobudah javnosti, 
7. delovanju organizacij, s katerimi sodeluje ali se povezuje, in 
8. drugih nalogah, ki so povezane s področjem njegovega 
delovanja. 

(4) Svet ima pravico dajati pobude ali posredovati svoje mnenje 
varuhu človekovih pravic v zadevah iz njegove pristojnosti, ki se 
nanašajo na varstvo okolja. 

(5) Svet skrbi za ozaveščanje javnosti o problematiki varstva 
okolja in trajnostnega razvoja in v ta namen lahko izdaja publikacije 
in pošilja svoja sporočila v svetovni splet. 

(6) Svet o svojem delu enkrat letno poroča Državnemu zboru. 

2. Nevladne organizacije na področju varstva 
okolja, ki delujejo v javnem interesu 

152. člen 
(opredelitev) 

(1) Status nevladne organizacije, ki na področju varstva okolja v 
Republiki Sloveniji deluje v javnem interesu (v nadaljnjem besedilu: 
nevladna organizacija), lahko pridobi društvo, ustanova ali zavod, 
če njegov ustanovitelj ni država, občina, druga oseba javnega 
prava ali politična stranka, in: 
1. je ustanovljen prostovoljno, namen ustanovitve in delovanja pa 
presega uresničevanje interesov njenih članov, 
2. ima zadostno število članov, če gre za društvo, ali zaposlenih, 
če gre za zavod, ali zadosti premoženja, če gre za ustanovo, 
3. je ustanovljen zaradi delovanja na področju varstva okolja, 
4. je neodvisen od organov oblasti in političnih strank, 
5. aktivno deluje na področju varstva okolja najmanj pet let, 
6. ni ustanovljen z namenom pridobivanja dobička. 
7. večino sredstev porabi za svojo dejavnost, 
8. ima svoje poslovne knjige revidirane skladno z zakonom in 
9. deluje na območju vse države, poleg tega pa še na območju 
najmanj petih držav članic, če gre za nevladno organizacijo s 
sedežem zunaj Republike Slovenije. 
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(2) Minister predpiše podrobnejše pogoje, ki jih mora izpolnjevati 
oseba iz prejšnjega odstavka, in merila za ugotavljanje njihovega 
izpolnjevanja. 

153. člen 
(določitev statusa) 

(1) Minister z odločbo podeli status nevladne organizacije osebi 
iz prejšnjega člena, ki izpolnjuje predpisane pogoje. 

(2) Vloga za pridobitev statusa mora vsebovati: 
1. ustanovitveni akt osebe iz prejšnjega člena, ki prosi za podelitev 
statusa, 
2. dokazilo o registraciji ali vpisu v sodni register, 
3. poročilo o delu v zadnjih treh letih, 
4. delovni program za tekoče leto, 
5. revidirano poročilo o finančnem poslovanju za preteklo leto, 
6. sklep pristojnega organa osebe iz 1. točke tega odstavka, da 
se želi pridobiti status nevladne organizacije in 
7. druga dokazila, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega člena. 

(3) Minister z odločbo status nevladne organizacije osebi iz prvega 
odstavka tega člena odvzame, če ta ne izpolnjuje več predpisanih 
pogojev ali na njeno zahtevo. 

154. člen 
(register nevladnih organizacij) 

(1) Ministrstvo vodi in vzdržuje register nevladnih organizacij. 

(2) Vpis v register iz prejšnjega odstavka se opravi po 
pravnomočnosti odločbe o podelitvi statusa. 

(3) Register nevladnih organizacij vsebuje zlasti naslednje 
podatke: 
1. ime nevladne organizacije, 
2. sedež in naslov ter 
3. dejavnost nevladne organizacije. 

(4) Podatki iz registra nevladnih organizacij so javni. 

(5) Minister predpiše podrobnejšo vsebino in način vodenja registra 
iz prvega odstavka tega člena. 

155. člen 
(pravice nevladnih organizacij) 

(1) Nevladne organizacije lahko sodelujejo v postopkih skladno z 
določbami tega zakona in so zastopane v strokovnemu svetu iz 
33. člena tega zakona, Svetu iz 150. člena tega zakona in v 
drugih oblikah delovanja na področju varstva okolja, če je tako 
določeno v tem zakonu ali na njegovi podlagi izdanemu izvršilnemu 
predpisu. 

(2) Nevladne organizacije lahko sodelujejo pri izvajanju nalog 
ministrstva na področju varstva okolja tudi v drugih oblikah, zlasti 
tako da: 
1. dajejo stališča o posameznih vprašanjih varstva okolja, 
2. sodelujejo pri delu posvetovalnih teles ministrstva in 
3. delujejo skupaj s predstavniki ministrstva ali vlade v delegacijah, 
ustanovljenih v zvezi s sodelovanjem na mednarodnih 
konferencah. 

(3) Nevladne organizacije lahko svoje predstavnike v telesih iz 
prejšnjega odstavka predlagajo na podlagi javnega poziva, ki ga 
v svetovnem spletu in enem od dnevnih časopisov, ki pokrivajo 
celotno območje države, objavi minister. 

(4) Pravico predlagati svoje predstavnike v telesih iz prvega 
odstavka tega člena imajo nevladne organizacije, ki so vpisane v 
register iz prejšnjega člena. 

IX. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO 

1. Inšpekcijski nadzor 

156. člen 
(inšpekcijski nadzor) 

(1) Nadzor nad izvajanjem določb tega zakona in na njegovi 
podlagi izdanih predpisov opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo 
okolja. 

(2) Poleg inšpekcije iz prejšnjega odstavka opravljajo nadzor nad 
izvajanjem predpisov, izdanih na podlagi 18., 19. in 20. člena tega 
zakona, tudi inšpekcije, pristojne za ohranjanje narave, kemikalije, 
kmetijstvo, prehrano, gozdarstvo, lovstvo in ribištvo, veterino, 
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, trg in zdravstvena 
inšpekcija, v okviru teh predpisov in vsaka v skladu s svojimi 
pristojnostmi. 

(3) Nadzor iz prejšnjih odstavkov obsega zlasti nadzor nad: 
1. posegi v okolje, obremenjevanjem okolja in povzročitelji 
obremenitev, 
2. stanjem kakovosti okolja in odpadki, 
3. rabo naravnih dobrin glede izpolnjevanja okoljevarstvenih 
pogojev, 
4. izvajanjem obveznih gospodarskih javnih služb varstva okolja 
in 
5. izvajanjem predpisanih ali odrejenih ukrepov varstva okolja. 

(4) Za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad obratovanjem 
obratov iz 18. člena tega zakona mora inšpekcija iz prvega 
odstavka tega člena pripraviti in izvesti program nadzora za 
obdobje treh let, ki ga potrdi minister. 

(5) Naloge inšpekcijskega nadzora po tem zakonu opravljajo 
inšpektorice ali inšpektorji (v nadaljnjem besedilu: inšpektorji) 
skladno s tem zakonom in z zakonom, ki ureja inšpekcijski nadzor. 

157. člen 
(drugi ukrepi inšpektorjev) 

(1) Če inšpektor pri opravljanju nalog inšpekcijskega nadzora 
ugotovi, da so kršene določbe tega zakona ali na njegovi podlagi 
izdanih predpisov, ima pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za 
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti v roku, ki ga sam določi. 

(2) Inšpektor lahko poleg ukrepov iz prejšnjega odstavka začasno 
ali trajno prepove: 
1. obratovanje naprave ali obrata, 
2. opravljanje dejavnosti, 
3. uporabo nevarne snovi, 
4. izvajanje tehnološkega postopka ali 
5. uporabo naprave, prometnega sredstva ali izdelka in njegovo 
dajanje na trg. 

(3) Inšpektor lahko ministrstvu predlaga tudi odvzem 
okoljevarstvenega dovoljenja. 

(4) Inšpektor odredi ukrepe iz drugega odstavka tega člena ali 
predlaga ministrstvu odvzem okoljevarstvenega dovoljenja, če 
povzročitelj obremenitve ne ravna v skladu z ukrepi, ki jih je 
inšpektor predhodno odredil za odpravo nepravilnosti ali 
pomanjkljivosti iz prvega odstavka tega člena. 
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(5) Inšpektor odredi ukrepe iz drugega odstavka tega člena tudi 
v primeru, če upravljavec nima okoljevarstvenega dovoljenja ali 
dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov, kadar je to predpisano. 

(6) Inšpektor lahko na stroške izvajalca monitoringa odredi 
izvedbo izrednega nadzora nad izvajanjem obratovalnega 
monitoringa v obsegu, na kraju, času in rokih, ki ga sam določi. 

(7) Inšpektor, pristojen za trg, lahko pri nadzoru predpisov, izdanih 
na podlagi 19. člena tega zakona, odredi tudi prepoved dajanja 
izdelkov na trg. 

2. Okoljevarstvena nadzorna služba 

158. člen 
(okoljevarstvena nadzorna služba) 

Posamezna dejanja v postopku pred izdajo odločbe v inšpekcijskih 
zadevah po tem zakonu, zlasti ugotavljanje dejstev in okoliščin in 
nadzor nad spoštovanjem izdanih ukrepov inšpektorjev, lahko 
izvajajo v okviru inšpekcije, pristojne za varstvo okolja, tudi 
okoljevarstvene nadzornice ali okoljevarstveni nadzorniki (v 
nadaljnjem besedilu: okoljevarstveni nadzorniki). 

159. člen 
(naloge in pooblastila) 

(1) Posamezna dejanja iz prejšnjega člena se nanašajo zlasti na 
nadzor nad: 
1. onesnaževanjem zraka iz srednjih in malih kurilnih naprav ter 
obrti in obrti podobnih dejavnosti, 
2. onesnaževanjem voda iz malih komunalnih čistilnih naprav ter 
obrti in obrti podobnih dejavnosti, 
3. skladiščenjem nevarnih snovi v stanovanjskih objektih ter obrti 
in obrti podobnih dejavnostih, 
4. ravnanjem z odpadki v obrti in obrti podobnih dejavnostih, 
5. obremenjevanjem okolja s hrupom iz obrti in obrti podobnih 
dejavnostih ter 
6. obremenjevanjem okolja z elektromagnetnim sevanjem iz virov, 
za katere ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa. 

(2) Okoljevarstveni nadzornik ima pravico vstopiti in pregledati 
napravo ali obrat, v katerem se nahaja vir obremenjevanja okolja, 
zahtevati in dobiti na vpogled dokument, s katerim lahko ugotovi 
istovetnost oseb, in druge listine potrebne za ugotovitev stopnje 
obremenjevanja okolja. 

160. člen 
(pogoji za okoljevarstvene nadzornike) 

(1) Okoljevarstveni nadzornik je posebej usposobljena oseba, ki 
ima najmanj 5. stopnjo strokovne izobrazbe in ima pooblastilo po 
tem zakonu, ki ga izda minister po opravljenem preizkusu znanja. 

(2) Preizkus znanja iz prejšnjega odstavka se izvede na podlagi 
predpisanega programa preverjanja strokovnega znanja, ki 
obsega poznavanje predpisov s področja varstva okolja in 
splošnega upravnega postopka. 

(3) Vlada predpiše program strokovnega usposabljanja in 
preverjanje znanja ter podrobnejši način in postopek za izdajanja 
pooblastila po tem zakonu. 

(4) Okoljevarstveni nadzornik ima službeni znak in izkaznico. 

(5) Minister v soglasju z ministrom, pristojnim za upravo, predpiše 
podrobnejše določbe o službenem znaku in izkaznici varstvenega 
nadzornika. 

X. KAZENSKE DOLOČBE 

161. člen 
(prekrški) 

(1) Z globo od 100.000 do 30.000.000 tolarjev se kaznuje za 
prekršek pravna oseba, če: 
1. ne izvaja predpisanih ukrepov za preprečevanje in zmanjšanje 
onesnaževanja in zato njegove emisije presegajo predpisane 
mejne vrednosti (prvi in tretji odstavek 17. člena), 
2. ne izvaja predpisanih varnostnih ukrepov za preprečevanje 
večje nesreče v obratu, v katerem so nevarne snovi, in 
zmanjševanje njenih posledic za ljudi in okolje (prvi in tretji odstavek 
18. člena), 
3. ravna v nasprotju s predpisanimi prepovedmi, omejitvami ali 
drugimi pravili ravnanja iz drugega odstavka 19. člena, 
4. ravna v nasprotju s predpisanimi pravili ravnanja in drugimi 
pogoji za ravnanje z odpadki iz tretjega odstavka 20. člena, 
5. kot povzročitelj okoljske nesreče o njej nemudoma ne obvesti 
ministrstva in organa, pristojnega za obveščanje (prvi odstavek 
26. člena), 
6. kot povzročitelj večje nesreče ne izvede vseh predpisanih 
ukrepov iz 27. člena, 
7. nima v delovnem ali pogodbenem razmerju pooblaščenca za 
varstvo okolja ali njegov pooblaščenec ne izpolnjuje predpisanih 
pogojev (prvi in četrti odstavek 29. člena), 
8. ne obvesti ministrstva o imenovanju pooblaščenca za varstvo 
okolja, spremembah njegovih nalog in pooblastil ali njegovi 
razrešitvi (peti odstavek 29. člena), 
9. uporablja za svoj proizvod znak za okolje, ki mu ni podeljen, ali 
ga uporablja v nasprotju s predpisanimi in določenimi pogoji, ali 
označi proizvod z znakom, ki je podoben znaku za okolje do te 
mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavedli potrošnike 
(sedmi in osmi odstavek 30. člena), 
10. se sklicuje na registracijo svoje organizacije v sistemu EMAS 
ali uporablja znak EMAS, ne da bi bil vključen v sistem EMAS 
skladno s predpisi, ali uporablja znak, ki je podoben znaku EMAS 
do te mere, da bi lahko ustvarili zmedo na trgu ali zavedli potrošnike 
(deveti odstavek 31. člen), 
11. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz 
68. člena tega zakona ali naprava obratuje v nasprotju z 
dovoljenjem (prvi odstavek 68. in prvi odstavek 74. člena), 
12. začne z obratovanjem naprave iz drugega odstavka 69. člena 
tega zakona, pa o tem ne obvesti ministrstva in pristojne inšpekcije 
(tretji odstavek 76. člena), 
13. ne obvesti ministrstva in izvede spremembo v obratovanju 
naprave iz 68. člena tega zakona (prvi odstavek 77. člena), 
14. ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju obratovanja 
naprave iz 68. člena tega zakona (prvi odstavek 81. člena), 
15. ne obvesti ministrstva o izpolnjenosti zahtev iz 
okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo na ukrepe po 
prenehanju obratovanja naprave v primeru likvidacije upravljavca 
ali začetku stečajnega postopka (drugi odstavek 81. člena), 
16. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz 
82. člena tega zakona ali naprava obratuje v nasprotju z 
dovoljenjem (prvi odstavek 82. in tretji odstavek 84. člena), 
17. ne obvesti ministrstva in pristojnega inšpektorata o začetku 
obratovanja naprave iz 82. člena (prvi odstavek 85. člena), 
18. ne obvesti ministrstva in izvede spremembo v obratovanju 
naprave iz 82. člena tega zakona (drugi odstavek 85. člena), 

10. december 2003 45 poročevalec, št. 109 



19. ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju obratovanja 
naprave iz 82. člena tega zakona ali prenehanju upravljavca (tretji 
odstavek 85. člena), 
20. nima okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata iz 
86. člena tega zakona ali obrat obratuje v nasprotju z dovoljenjem 
(prvi odstavek 86. in drugi odstavek 89. člena), 
21. ravna v nasprotju s prvim odstavkom 90. člena, 
22. ne obvesti ministrstva in pristojne inšpekcije o začetku 
obratovanja obrata iz 86. člena (prvi odstavek 91. člena), 
23. ne obvesti ministrstva o dokončnem prenehanju obratovanja 
obrata iz 86. člena tega zakona ali prenehanju upravljavca (drugi 
odstavek 91. člena), 
24. povzroči v nujnih ali priložnostnih primerih začasno ali občasno 
čezmerno obremenitev okolja, pa za to ni pridobil dovoljenja 
ministrstva ali pristojnega občinskega organa (prvi in drugi 
odstavek 94. člena), 
25. kot lastnik ali drug posestnik zemljišča ravna v nasprotju s 
prvim odstavkom 98. člena, 
26. ne zagotavlja obratovalnega monitoringa ali dovoli vstopa v 
poslovne ali druge prostore ali ne sporoča podatkov obratovalnega 
monitoringa ministrstvu ali občini skladno s predpisi (prvi, tretji in 
peti odstavek 99. člena), 
27. kot izvajalec obratovalnega monitoringa krši predpisane pogoje 
(šesti in sedmi odstavek 99. člena), 
28. za obratovanje naprave, v kateri se izvaja dejavnost, ki 
povzroča emisijo toplogrednih plinov, ni pridobil dovoljenja za 
njihovo izpuščanje (prvi odstavek 116. člena), 
29. ravna v nasprotju s 118. členom, 
30. ne obvesti ministrstva o prenehanju obratovanja naprave iz 
116. člena tega zakona ali upravljavca (prvi odstavek 119. člena), 
31. ravna v nasprotju s 132. členom, 
32. trguje z emisijskimi kuponi v nasprotju s 136. ali 137. členom, 
33. ne omogoči izvajalcu gospodarske javne službe dostopa do 
kurilne naprave, dimnih vodov ali prezračevalnih naprav (drugi 
odstavek 148. člena) ali 
34. ne izvrši ali ravna v nasprotju z odrejenimi inšpekcijskimi 
ukrepi (156. in 157. člen tega zakona). 

(2) Z globo od 100.000 do 15.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prejšnjega odstavka kaznuje samostojni podjetnik posameznik 
ali kmet. 

(3) Z globo od 100.000 do 1.000.000 tolarjev se za prekršek iz 
prvega odstavka tega člena kaznuje tudi odgovorna oseba pravne 
osebe in odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika. 

(4) Z globo od 50.000 do 300.000 tolarjev se za prekršek kaznuje 
posameznik, če stori dejanje iz 1., 3., 4., 5., 24., 25., 26., 33. ali 34. 
točke prvega odstavka tega člena. 

(5) Z globo 100 EUR v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju 
Banke Slovenija na dan storitve prekrška se kaznuje za prekršek 
pravna oseba, ki je upravljavec naprave iz 116. člena tega zakona, 
ali pooblaščenec iz 138. člena tega zakona, za vsako začeto 
tono ekvivalenta ogljikovega dioksida, ki presega količino 
emisijskih kuponov, predanih v skladu v skladu s prvim odstavkom 
134. člena tega zakona. 

(6) Plačilo globe Iz prejšnjega odstavka preide na posamezno 
pravno osebo, ki je upravljavec naprave iz 116. člena tega zakona 
za njegovo napravo, če pooblaščenec iz 138. člena tega zakona 
ne plača predpisane globe. 

XI. POSEBNE DOLOČBE 

1. Lastnina države 

162. člen 
(lastnina države) 

Divjad po predpisih o lovstvu je lastnina države. 

2. Koncesija na naravnih dobrinah 

163. člen 
(predmet in plačilo koncesije) 

(1) Država ali občina (v nadaljevanju: koncedent) lahko proti plačilu 
podeli koncesijo upravljanje, rabo ali izkoriščanje naravne dobrine, 
ki je v njeni lasti ali ima na njej zakonito pravico upravljanja ali 
gospodarjenja, pravni ali fizični osebi (v nadaljevanju: 
koncesionar), če je ta usposobljena za njeno izvajanje. 

(2) Če koncesiji) na naravni dobrini podeli država, pripada del 
plačila za koncesijo tudi občini, na katere območju se koncesija 
izvaja, in sicer v deležu, ki je na podlagi razvitosti infrastrukture in 
obremenjenosti okolja te občine določen v koncesijskem aktu. 
Merila za določanje razvitosti infrastrukture in obremenjenosti 
okolja predpiše vlada. 

(3) Koncesija na naravni dobrini se lahko podeli, če so izpolnjeni 
vsi okoljevarstveni pogoji, ki so za poseg v okolje določeni s tem 
zakonom ali zakoni, ki urejajo varstvo in rabo naravnih dobrin. 
Koncesija se lahko podeli samo na podlagi javnega razpisa, če 
zakon ne določa drugače. 

(4) Pri pridobitvi koncesije na podlagi javnega razpisa se lahko 
uveljavlja prednostna pravica. Prednostno pravico pridobitve 
koncesije ima lastnik zemljišča, na katerem je naravna dobrina, 
če izpolnjuje pogoje iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Vlada predpiše primere in pogoje, pod katerimi se lahko 
koncesija na naravni dobrini podeli brezplačno. 

164. člen 
(koncesijski akt) 

(1) Podlaga za podelitev koncesije na naravni dobrini je koncesijski 
akt. 

(2) Koncesijski akt je predpis vlade ali predpis občine. Koncesijski 
akt za podelitev koncesije tujcu je lahko samo zakon. 

(3) Koncesijski akt vsebuje zlasti: 
1. opredelitev naravne dobrine, na katero se daje koncesija, 
2. predmet koncesije in opredelitev obsega in morebitne izključnosti 
koncesije, 
3. opredelitev okoljevarstvenih pogojev, pogojev varstvenega 
režima ter načina upravljanja, rabe ali izkoriščanja naravne dobrine, 
4. navedbo dejavnosti, ki jo lahko opravlja koncesionar v zvezi s 
pravico, ki je predmet koncesije, 
5. pogoje, ki jih mora izpolnjevati koncesionar, 
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6. morebitna javna pooblastila koncesionarja, 
7. začetek in čas trajanja koncesije, 
8. območje, na katero se nanaša koncesija, 
9. plačilo za koncesijo ter deleža države in občine, 
10. pooblastilo za nadzor nad izvajanjem koncesije, 
11. razloge in način prenehanja koncesije, 
12. dolžnosti koncesionarja glede sanacije, vzpostavitve novega 
in nadomestitve prejšnjega stanja okolja in 
13. pooblastila in pogoji za sklenitev in pričetek veljavnosti 
koncesijske pogodbe. 

165. člen 
(druga vprašanja koncesije) 

(1) Za pridobivanje in izbor koncesionarjev, za javni razpis, za 
vprašanja v zvezi s koncesijsko pogodbo, za varstvo 
koncesionarjev in reševanje sporov, za prenehanje koncesijskega 
razmerja, za prenos koncesije, obvezno koncesijo, višjo silo in 
odgovornost koncesionarja za ravnanje zaposlenih, se smiselno 
uporabljajo določbe zakona, ki ureja koncesije za gospodarske 
javne službe, če z zakonom ni drugače določeno. 

3. Meteorološka služba 

166. člen 
(meteorološka služba) 

(1) Meteorološka služba obsega izvajanje monitoringa in 
evidentiranja meteoroloških stanj, njihovo rajonizacijo, opravljanje 
analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih nalog, 
ki se nanašajo zlasti na: 
1 • pojave in procese v atmosferi, 
2. klimatologijo ter medsebojno vplivanje hidrosfere in atmosfere, 
3. izvajanje meteorološke obveščevalne službe v okviru svetovne 
meteorološke mreže in , 
4. meteorološke naloge okoljevarstvenega pomena. 

(2) V okviru službe iz prejšnjega odstavka se opravljajo tudi 
naloge, ki izvirajo iz zahtev varstva okolja, upravljanja voda, 
obrambe, prometa in zvez, kmetijstva in gozdarstva, industrije, 
gradbeništva, zdravstva, turizma in drugih dejavnosti, ter naloge, 
ki se nanašajo na varstvo in zaščito pred škodljivim delovanjem 
meteoroloških pojavov, na meteorološko varnost zračne in 
pomorske plovbe, na uporabniške prognoze, na obveščanje in 
na evidence ter izmenjavo podatkov. 

(3) Naloge iz prejšnjih odstavkov opravlja organ v sestavi 
ministrstva. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE 

167. člen 
(sanacijski programi) 

(1) Postopki odreditve priprave in izvedbe sanacijskih programov 
'er izdaje soglasij k sanacijskim programom, ki so se na podlagi 
zakona o varstvu okolja (Uradni list Republike Slovenije, št. 32/93 
in 1/96; v nadaljnjem besedilu: ZVO) začeli pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po določbah ZVO. 

(2) Sanacijski programi iz prejšnjega odstavka morajo biti izvedeni 
najkasneje do 31. oktobra 2007, razen za naprave iz 171. člena 
'ega zakona, za katere je rok določen z ratificirano in objavljeno 
mednarodno pogodbo. 

168. člen 
(državni program varstva okolja in operativni 

programi) 

(1) Nacionalni program varstva okolja, sprejet na podlagi ZVO, 
se šteje za nacionalni program varstva okolja po tem zakonu do 
sprejetja novega. 

(2) Operativni programi varstva okolja, sprejeti na podlagi ZVO, 
se štejejo za operativne programe po tem zakonu. 

169. člen 
(okoljska izhodišča) 

(1) Vlada določi okoljska izhodišča najkasneje do 31. decembra 
2004. 

(2) Do priprave okoljskih izhodišč so obvezna podlaga za pripravo 
planov iz 39. člena tega zakona veljavni predpisi in programi ter 
načrti s področij varstva okolja, ohranjanja narave in rabe naravnih 
dobrin, v delu, ki se nanaša na vsebine okoljskih izhodišč, 
določene v drugem odstavku 38. člena tega zakona. 

170. člen 
(celovita presoja vplivov na okolje) 

(1) Celovita presoja vplivov na okolje se začne izvajati za plane, 
za katere se postopek priprave začne po 21. juliju 2004. 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se celovita presoja 
vplivov na okolje izvede tudi za plane, za katere se je postopek 
priprave začel pred 21. julijem 2004 in bodo sprejeti ali vloženi v 
postopek sprejemanja po 21. juliju 2006, razen če vlada za 
posamezne primere presodi, da celovita presoja vplivov izvedbe 
teh planov na okolje ni izvedljiva, o čemer s sklepom obvesti 
pripravljavca plana ali organ, ki je plan sprejel, z javnim naznanilom 
v svetovnem spletu in v enem od dnevnih časopisov, ki pokriva 
celotno območje države, pa tudi javnost, in navede razloge za 
svojo odločitev. 

171. člen 
(okoljevarstveno dovoljenje za naprave, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje večjega obsega) 

(1) Upravljavci obstoječih naprav iz 68. člena tega zakona morajo 
njihovo obratovanje uskladiti z določbami tega zakona in pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje najkasneje do 31. oktobra 2007, razen 
upravljavcev obstoječih naprav, za katere je rok uskladitve 
določen z ratificirano in objavljeno mednarodno pogodbo. 

(2) Za obstoječo napravo iz prejšnjega odstavka se šteje naprava, 
ki obratuje na dan uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 68. 
člena tega zakona aii je bilo pred njegovo uveljavitvijo zanjo 
pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje po predpisih o 
graditvi objektov. 

(3) Če upravljavec obstoječe naprave ne pridobi 
okoljevarstvenega dovoljenja do roka iz prvega odstavka tega 
člena, ministrstvo izda odločbo o prenehanju delovanja naprave, 
razen v primeru, če so razlogi za neizpolnitev obveznosti 
upravljavca na strani ministrstva. 

(4) Pritožba zoper odločbo iz prejšnjega odstavka ne zadrži njene 
izvršitve. 
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(5) V postopkih za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj iz prvega 
odstavka tega člena pritožba stranskega udeleženca ne zadrži 
izvršitve. 

172. člen 
(okoljevarstveno dovoljenje za druge naprave) 

(1) Dovoljenja za predelavo ali odstranjevanje odpadkov, izdana 
na podlagi pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/ 
98,45/00,20/01 in 13/03), se štejejo za okoljevarstvena dovoljenja 
iz 82. člena tega zakona in se izvedejo na način in v rokih, določenih 
v teh dovoljenjih. 

(2) Vodna dovoljenja, izdana za odvajanje odpadnih voda in 
oddajanje toplote v vode na podlagi zakona o vodah (Uradni list 
RS, št. 67/02) se štejejo za okoljevarstvena dovoljenja iz 82. 
člena tega zakona, in se izvedejo na način in v rokih, določenih v 
teh dovoljenjih. 

(3) Postopki za izdajo dovoljenj za predelavo ali odstranjevanje 
odpadkov iz prvega odstavka tega člena in vodnih dovoljenj iz 
drugega odstavka tega člena, začeti pred uveljavitvijo tega 
zakona, se dokončajo po določbah tega zakona. 

173. člen 
(okoljevarstveno dovoljenje za obrate) 

(1) V postopkih za izdajo okoljevarstvenih dovoljenj za obstoječe 
obrate iz 18. člena tega zakona se določbe členov tega zakona, 
ki urejajo sodelovanje javnosti, ne uporabljajo. 

(2) Za obstoječi obrat iz prejšnjega odstavka se šteje obrat, ki je 
obratuje na dan uveljavitve predpisa iz 18. člena tega zakona ali 
je bilo pred njegovo uveljavitvijo zanj pridobljeno pravnomočno 
gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi objektov. 

174. člen 
(registri) 

Ministrstvo vzpostavi register varstva okolja iz 102. člena tega 
zakona in register nevladnih organizacij iz 154. člena tega zakona 
v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 

175. člen 
(pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih 

plinov) 

(1) Upravljavec obstoječe naprave iz 116. člena tega zakona po 
1. januarju 2005 ne sme obratovati, če si ni pridobil dovoljenja za 
izpuščanje toplogrednih plinov, pri njegovi izdaji pa se ne 
upoštevajo določbe 121. člena tega zakona. 

(2) 2a obstoječo napravo iz prejšnjega odstavka se šteje naprava 
iz 116. člena tega zakona, ki obratuje na dan uveljavitve predpisa 
iz četrtega odstavka 116. člena tega zakona ali je bilo pred njegovo 
uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomočno gradbeno dovoljenje 
po predpisih o graditvi objektov. 

176. člen 
(prvo obdobje) 

(1) Ne glede na določbo prvega odstavka 124. člena tega zakona 
traja prvo obdobje tri leta in se začne 1. januarja 2005 ter konča 
31. decembra 2007. 

(2) Vlada objavi in posreduje pristojnemu organu EU in državam 
članicam predlog državnega načrta iz 124. člena tega zakona za 
prvo obdobje najkasneje do 1. maja 2004. 

(3) Vlada sprejme in v Uradnem listu Republike Slovenije objavi 
državni načrt za prvo obdobje najkasneje do 30. septembra 2004. 

177. člen 
(izključitev naprav) 

(1) Ne glede na določbe prvega odstavka 124. člena tega zakona 
lahko vlada za prvo obdobje predlaga pristojnemu organu EU, da 
odobri začasno izključitev določenih naprav iz trgovanja z 
emisijskimi kuponi. 

(2) Vlada lahko začasno izključitev iz prejšnjega odstavka za 
napravo predlaga, če: 
1. zmanjša ali omeji svoje emisije v enakem obsegu, kot če bi bila 
vključena v trgovanje z emisijskimi kuponi, 
2. izvaja monitoring in poroča o svojih emisijah skladno z določbami 
132. člena tega zakona, poročanje pa bo preverjeno, skladno z 
določbami 133. člena tega zakona, 
3. je zavezana k plačilu kazni v primeru neizpolnjevanja svojih 
obveznosti, skladno s tem zakonom in 
4. njena izključitev iz trgovanja z emisijskimi kuponi ne povzroča 
motenj na notranjem trgu EU. 

(3) Vlada seznam naprav iz prvega odstavka tega člena objavi v 
svetovnem spletu in v Uradnem listu Republike Slovenije. 

178. člen 
(prodaja na javni dražbi za prvo obdobje) 

Ne glede na določbo petega odstavka 124. člena tega zakona 
vlada lahko za prvo obdobje s prodajo na dražbi upravljavcem 
novih naprav ponudi največ 5 odstotkov celotne količine emisijskih 
kuponov, namenjenih upravljavcem novih naprav. 

179. člen 
(vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih 

plinov) 

Določba drugega odstavka 125. člena tega zakona, ki se nanaša 
na vključitev drugih naprav, dejavnosti in toplogrednih plinov v 
državni načrt, se začne uporabljati, ko se začne priprava načrta 
za drugo obdobje. 

180. člen 
(podelitev in razveljavitev emisijskih kuponov) 

(1) Ministrstvo podeli emisijske kupone za prvo obdobje 
najkasneje do 31. oktobra 2004. 

(2) Vlada lahko določi, da register razveljavi emisijske kupone iz 
prvega obdobja, ki ne veljajo več in niso bili predani ter 
razveljavljeni skladno z določbami 134. člena tega zakona, za 
pripis novih v drugo obdobje pa se ne uporabljajo določbe drugega 
odstavka 135. člena tega zakona. 

181. člen 
(višja sila) 

Vlada lahko za prvo obdobje zaprosi pristojni organ EU, da v 
primeru višje sile odobri dodatno količino emisijskih kuponov, ki 
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jih upravljavcu posamezne naprave iz 116. člena tega zakona 
podeli ministrstvo skladno s 128. členom tega zakona. Upravljavec 
naprave z dodatnimi emisijskimi kuponi ne sme trgovati, o dodatnih 
količinah emisije ogljikovega dioksida pa mora izvajati monitoring 
in o njih poročati, ter dodatne emisijske kupone predati skladno s 
tem zakonom. Pristojni organ EU presodi, kaj se šteje za višjo 
silo. 

182. člen 
(globa) 

Ne glede na peti odstavek 16. člena tega zakona znaša globa v 
prvem obdobju iz 176. člena tega zakona 40 EUR v tolarski 
protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan storitve 
prekrška. 

183. člen 
(Ekološko razvojni sklad) 

(1) Obstoječi Ekološko razvojni sklad Republike Slovenije se 
preoblikuje v Ekološki sklad Republike Slovenije in uskladi svoje 
delovanje z določbami tega zakona najkasneje do 1. januarja 
2005. 

(2) Z dnem preoblikovanja sklada iz prejšnjega odstavka preneha 
mandat članom nadzornega sveta in uprave Ekološko razvojnega 
sklada Republike Slovenije. 

184. člen 
(obvezna gospodarska javna služba) 

(1) Določbe 148. člena tega zakona, ki se nanašajo na obvezno 
državno gospodarsko javno službo izvajanja meritev in 
pregledovanja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov, se 
začnejo uporabljati šest mesecev po uveljavitvi tega zakona. 

(2) Pristojni občinski organi najkasneje tri mesece po uveljavitvi 
tega zakona ministrstvu posredujejo predpise, ki se nanašajo na 
način izvajanja obvezne lokalne gospodarske javne službe iz 7. 
točke prvega odstavka 26. člena zakona ZVO na območju občine 
in podatke o njihovih izvajalcih. 

(3) Ne glede na določbe 148. člena tega zakona ostanejo predpisi 
občin, ki določajo način izvajanja obvezne lokalne gospodarske 
javne službe iz prejšnjega odstavka na njihovem območju v veljavi 
do izdaje predpisa o načinu izvajanja obvezne državne 
gospodarske javne službe iz 5. točke prvega odstavka 148. člena 
tega zakona. 

185. člen 
(režijski obrat, javni gospodarski zavod ali javno 

podjetje) 

(1) Javna služba iz prejšnjega člena, ki se na dan uveljavitve 
tega zakona izvaja v režijskem obratu občine ali v javnem 
gospodarskem zavodu ali v javnem podjetju, ki ga je ustanovila 
občine se izvaja v režijskem obratu ali v javnem gospodarskem 
zavodu ali v javnem podjetju do uveljavitve predpisa iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena. 

(2) Izvajalec javne službe iz prejšnjega odstavka preneha z njenim 
izvajanjem po sklenitvi koncesijske pogodbe, ki jo z novim 
izvajalcem za območje te občine sklene vlada, skladno s predpisi, 
ki urejajo gospodarske javne službe. 

(3) Stroške prenehanja izvajanja javne službe iz prejšnjega 
odstavka tega člena nosi država. 

186. člen 
(koncesionirana služba) 

(1) Javna služba iz 184. člena tega zakona, ki se na dan 
uveljavitve tega zakona izvaja na koncesioniran način, se izvaja 
na koncesioniran način do uveljavitve predpisa iz tretjega 
odstavka prejšnjega člena. 

(2) Koncesionar preneha z izvajanjem javne službe iz prejšnjega 
odstavka po sklenitvi koncesijske pogodbe, ki jo z novim 
izvajalcem za območje te občine sklene vlada, skladno s predpisi, 
ki urejajo gospodarske javne službe. 

(3) Koncesionarji, ki imajo na dan uveljavitve predpisa iz prvega 
odstavka tega člena sklenjeno veljavno koncesijsko pogodbo o 
izvajanju javne službe iz prvega odstavka tega člena, imajo pri 
podelitvi nove koncesije prednostno pravico, če izpolnjujejo 
predpisane pogoje. 

(4) Odločbe o izboru koncesionarja za izvajanje javne 
gospodarske službe iz 184. člena tega zakona se odpravijo z 
dnem izdaje odločbe o izboru novega koncesionarja na podlagi 
predpisa iz prvega odstavka tega člena. 

(5) Koncesijske pogodbe, ki jih sklenile občine s koncesionarji za 
opravljanje obvezne lokalne javne službe iz 184. člena tega zakona 
in so bile veljavne na dan uveljavitve predpisa iz prvega odstavka 
tega člena, se razdrejo z dnem sklenitve nove koncesijske 
pogodbe 

(6) Koncesionar iz tretjega odstavka tega člena, ki ne želi izvajati 
javne gospodarske službe ali ne izpolnjuje predpisanih pogojev, 
ima za stroške prenehanja izvajanja javne gospodarske službe 
in izgubljeni dobiček pravico zahtevati odškodnino, ki jo mora 
plačati država. 

(7) V primerih iz prejšnjega odstavka državni pravobranilec vloži 
tožbo za razdrtje obstoječe koncesijske pogodbe pred pristojnim 
sodiščem. 

187. člen 
(drugi načini izvajanja) 

(1) Gospodarska javna služba iz 184. člena tega zakona, ki se je 
v občini izvajala na način, ki ni predviden z zakonom, se izvaja do 
sklenitve koncesijske pogodbe z novim koncesionarjem iz 
drugega odstavka prejšnjega člena. 

(2) Pravna ali fizična oseba, ki ima z občino sklenjeno veljavno 
pogodbo o izvajanju javne gospodarske službe na način iz 
prejšnjega odstavka, ima pri izboru za koncesionarja prednostno 
pravico, če izpolnjuje predpisane pogoje. 

(3) Oseba iz prejšnjega odstavka, ki ne namerava skleniti 
koncesijske pogodbe ali ne izpolnjuje predpisanih pogojev ima za 
stroške prenehanja izvajanja javne gospodarske službe in 
izgubljeni dobiček pravico zahtevati odškodnino, ki jo mora plačati 
občina. 

(4) V primerih iz prejšnjega odstavka občina vloži tožbo za razdrtje 
obstoječe pogodbe pred pristojnim sodiščem. 

188. člen 
(prenehanje obvezne lokalne gospodarske javne 

službe) 

(1) Čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov iz 7. točke 
26. člena zakona ZVO se preneha izvajati kot obvezna lokalna 
gospodarska javna služba s 1. januarjem 2005. 
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(2) Z datumom iz prejšnjega odstavka prenehajo veljati v zvezi z 
izvajanjem javne gospodarske službe iz prejšnjega odstavka vsa 
pravna razmerja med občino in izvajalcem obvezne gospodarske 
javne službe, vzpostavljena na podlagi zakona. 

(3) Občina in izvajalec javne gospodarske službe iz prvega 
odstavka tega člena uredita vse morebitne neporavnane 
medsebojne obveznosti, nastale na podlagi zakona iz prejšnjega 
odstavka, sporazumno. 

(4) Izvajalci javne gospodarske službe iz prvega odstavka tega 
člena lahko opravljajo dejavnost čiščenje kurilnih naprav, dimnih 
vodov in zračnikov v okviru svobodne gospodarske pobude. 

189. člen 
(Svet za varstvo okolja) 

(1) Svet za varstvo okolja Republike Slovenije iz 150. člena tega 
zakona se ustanovi najkasneje do 31. decembra 2004. 

(2) Do ustanovitve sveta iz prejšnjega odstavka opravlja njegove 
naloge Svet za varstvo okolja, ustanovljen na podlagi ZVO. 

190. člen 
(uskladitev predpisov) 

Predpisi občin, sprejeti na podlagi ZVO, se v zadevah varstva 
okolja uskladijo z določbami tega zakona najkasneje do 31. 
decembra 2004. 

191. člen 
(začetek uporabe) 

Določbe tega zakona, ki se nanašajo na dejanja in postopke, 
povezane z Evropsko unijo in državami članicami, se začnejo 
uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji. 

192. člen 
(uporaba kazenskih določb) 

Globe, določene s tem zakonom, se do začetka uporabe zakona 
o prekrških (Uradni list RS, št. 7/03) izrekajo kot denarne kazni in 
sicer za: 
1. prekršek iz 161. člena tega zakona, razen za prekršek iz 
petega odstavka: 
- pravna oseba v razponu od 100.000 do 30.000.000 tolarjev, 
- samostojni podjetnik posameznik ali kmet v razponu od 100.000 
do 15.000.000 tolarjev, 
- odgovorna oseba pravne osebe in odgovorna oseba 
samostojnega podjetnika posameznika v razponu od 100.000 do 
1.000.000 tolarjev, 
- posameznik v razponu od 50.000 dO 300.000 tolarjev; 
2. prekršek iz petega odstavka 161. člena tega zakona: 
- pravna oseba, ki je upravljavec naprave iz 116. člena tega 
zakona ali njen pooblaščenec iz 138. člena tega zakona 100 EUR 
v tolarski protivrednosti po srednjem tečaju Banke Slovenije na 
dan storitve prekrška. 

193. člen 
(prenehanje veljavnosti) 

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehata veljati: 
1. ZVO in 
2. zakon o dimnikarski službi (Uradni list SRS, št. 16/74). 

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka se določbe ZVO 
uporabljajo v primerih iz 167., 195. in 196. člena tega zakona. 

(3) Predpisi, izdani na podlagi zakonov iz 1. in 2. točke prvega 
odstavka tega člena, veljajo do izdaje novih, razen odredbe o 
pogojih za pridobitev in o načinu pridobitve pooblastila za izdelavo 
poročil o vplivih na okolje (Uradni list RS, št. 70/96). 

(4) V predpisih, izdanih na podlagi 27. člena in 30. člena ZVO, 
prenehajo veljati določbe, ki se nanašajo na obveznost investitorja, 
da posreduje strokovno oceno o izpolnjevanju pogojev glede emisij 
ali ravnanja z odpadki v zahtevi za dovoljenje za gradnjo po 
predpisih o graditvi objektov, pri napravah in objektih, za katere ni 
treba izvesti presojo vplivov na okolje po določbah ZVO. 

(5) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati: 
- v zakonu o varstvu pred hrupom v naravnem in bivalnem okolju 
(Uradni list SRS, št. 15/76 in 29/86) 7., 8. in 9. člen; 
- v zakonu o vodah (Uradni list RS, št. 67/02) v prvem odstavku 
94. člena beseda »neposredno«; 
- v zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni 
list RS, št. 64/94) četrti odstavek 38. člena. 

(5) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati v zakonu o 
graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, v nadaljnjem besedilu: 
ZGO-1): 
- v prvem odstavku 55. člena besede »in za objekt z vplivi na 
okolje«; 
- v drugem odstavku 55. člena besedilo »v primeru graditve 
objekta z vplivi na okolje pa lahko tudi obseg poročila o vplivih na 
okolje«; 
- v prvem odstavku 64. člena drugi stavek; 
- v tretjem odstavku 70. člena drugi stavek. 

194. člen 
(projekt nameravanega posega in revizija poročila o 

vplivih na okolje) 

(1) Do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. člena tega zakona 
se za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki 
je gradnja, šteje idejna zasnova po predpisih o graditvi objektov. 

(2) Do imenovanja okoljskih izvedencev lahko revizijo okoljskega 
poročila iz 40. člena tega zakona ali poročila o vplivih na okolje iz 
54. člena tega zakona izdela oseba, ki je pridobila pooblastilo za 
izdelavo poročila o vplivih na okolje na podlagi ZVO, pri čemer 
morajo biti izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 56. 
člena tega zakona. 

195. člen 
(dokončanje postopkov za izdajo okoljevarstvenega 

soglasja) 

(1) Postopki presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega 
soglasja, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se končajo 
po ZVO. 

(2) Če z dnem uveljavitve tega zakona za objekte, ki se po 
določbah ZGO-1 štejejo za objekte z vplivi na okolje oziroma 
objekte, za katere je treba v skladu z 51. členom tega zakona 
izvesti presojo vplivov na okolje (v nadaljnjem besedilu: objekti z 
vplivi na okolje), še ni bila vložena zahteva za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja, se po določbah zakona iz prejšnjega 
odstavka končajo tudi naslednji začeti postopki: 
- za izdajo lokacijskega dovoljenja po določbah zakona o urejanju 
naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/ 
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85 in 29/86, Uradni list RS, št. 26/90,18/93, 47/93, 71/93, 44/97, 
9/2001 -ZPPreb in 23/2002 - odločba US, v nadaljnjem besedilu: 
2UN) v povezavi z določbami 190. člena ZGO-1, 
- za izdajo enotnega dovoljenja po določbah 45.h člena ZUN v 
povezavi s 191. členom ZGO-1, za izdajo gradbenega dovoljenja 
po določbah zakona o graditvi objektov (Uradni list SRS, št. 34/84 
in 29/86, Uradni list RS, št. 71/93-ZUN, 40/94-odločba US, 69/94- 
odločba US, 59/96, 45/99, 42/00-odločba US, 52/00-ZGPro in 52/ 
00, v nadaljnjem besedilu: ZGO) v povezavi z določbami 191. 
člena ZGO-1, 
- za izdajo enotnega dovoljenja za gradnjo po določbah ZGO v 
povezavi z določbami 191. člena ZGO-1, 
- za izdajo gradbenega dovoljenja, ki temeljijo v lokacijskih 
dovoljenjih, izdanih po ZUN in se končajo po ZGO in 
- za izdajo gradbenega dovoljenja po ZGO-1. 

196. člen 
(uskladitev postopkov za pridobitev 

okoljevarstvenega soglasja 
v primeru novih zahtev za izdajo gradbenih dovoljenj 

za objekte z vplivi na okolje) 

(1) če z dnem uveljavitve tega zakona za objekt z vplivi na okolje 
zahteva za izdajo gradbenega dovoljenja še ni vložena, se 
okoljevarstveno soglasje pridobiva na način in pod pogoji, ki jih 
določajo določbe 50. člena ZGO-1 in ta zakon. 

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona se šteje, da je organ, ki v 
skladu s tem zakonom izdaja okoljevarstvena soglasja in 
okoljevarstvena soglasja, pristojni soglasodajalec po določbah 
prvega odstavka 206. člena ZGO-1. 

197. člen 
(uskladitev postopkov za celovito presojo in presojo 

vplivov na okolje za državni ali občinski lokacijski 
načrt) 

(1) Šteje se, da je bila za državne lokacijske načrte po predpisih 
o urejanju prostora, ki so bili z dnem uveljavitve tega zakona 
sprejeti v skladu z določbami 41. in 45.a do 45.i člena ZUN, 2. 
poglavja zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo 
objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) in 22. 
člena zakona o ukrepih za odpravo posledic, preprečitev širjenja 
in ustalitev zemeljskih plazov večjega obsega (Uradni list RS, št. 
21/02), izvedena presoja vplivov na okolje v skladu z določbami 
tega zakona. 

(2) Za lokacijske načrte iz prejšnjega odstavka, ki z dnem 
uveljavitve tega zakona še niso sprejeti, pred uveljavitvijo tega 
zakona pa so že bili javno razgrnjeni se šteje, da so bile zahteve 
po sodelovanju javnosti po določbah tega zakona izpolnjene z 
njihovo javno razgrnitvijo. 

(2) Določbe 67. člena tega zakona se ne uporabljajo za občinske 
lokacijske načrte, ki so bili pred uveljavitvijo tega zakona že javno 
razgrnjeni. 

198. člen 
(dokončanje inšpekcijskih postopkov v teku) 

Inšpekcijski postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, 
se končajo po določbah ZVO. 

199. člen 
(začetek veljavnosti zakona) 

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu 
Republike Slovenije. 
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III: OBRAZLOŽITEV 

Zakon o varstvu okolja ureja varstvo okolja pred 
obremenjevanjem kot enim od temeljnih pogojev za trajnostni 
razvoj. Zakon je razdeljen na enajst poglavij in sicer: 
I. temeljne določbe, 
II. ukrepi varstva okolja, 
III. programiranje in načrtovanje na področju varstva okolja, 
IV. posegi v okolje, 
V. spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, 
VI. ekonomski in finančni instrumenti varstva okolja, 
VII. obvezne gospodarske javne službe varstva okolja, 
VIII. organizacije na področju varstva okolja, 
IX. inšpekcijski nadzor, 
X. kazenske določbe, 
XI posebne določbe in 
XII. prehodne in končne določbe. 

/. TEMELJNE DOLOČBE (členi od 1 do 17) 

1. K splošnim določbam (od 1. do 3. člena): 

V1. členu je podrobneje določen predmet predlaganega zakona, 
pri čemer ta sledi konceptualni in strukturalni zasnovi veljavnega 
zakona, ki je postavil splošni okvir za urejanje varstva okolja. V 2. 
členu sta določena namen in cilji varstva okolja. Namen je 
opredeljen s spodbujanjem in usmerjanjem družbe v trajnostni 
razvoj, kar je kasneje dodatno pojasnjeno v načelu o trajnostnem 
razvoju. Tudi cilji varstva okolja se v desetih letih od uveljavitve 
zakona o varstvu okolja niso bistveno spremenili, tako da ostajajo 
praktično enaki kot v veljavnem zakonu. 

V 3. členu so podrobneje pojasnjeni pojmi, ki so predmet 
zakonskega urejanja. Predlagani zakon v večini primerov ohranja 
pojme iz veljavnega zakona, v nekaterih primerih pa je bilo treba 
izvesti določene spremembe oziroma prilagoditve, predvsem 
zaradi uskladitve s pojmi pravnih aktov EU, ki so predmet prenosa 
v slovenski pravni red s predlaganim zakonom. 

2. K temeljnim določbam (od 4. do 16. člena): 

Predlagatelj je ohranil vsa temeljna načela veljavnega zakona, pri 
čemer je skušal v največji možni meri zasledovati tudi princip 
njihove implementacije v samem besedilu zakona, kar je ponekod 
zahtevalo delno prilagoditev določbe veljavnega zakona. Tudi 
doslednejša uskladitev z načeli pravnega reda EU je narekovala 
delno prilagoditev temeljnih načel veljavnega zakona, dodana pa 
so tudi nova. 

V 4. členu je kot novo opredeljeno načelo o trajnostnem razvoju, 
ki ga zasleduje politika varstva okolja od Konference ZN o okolju 
in razvoju leta 1992 v Riu de Janeiru in je v veljavnem zakonu 
sicer že vsebovano v 1. členu. Skladno z mednarodno 
uveljavljenim razumevanjem tega, kaj naj bi trajnostni razvoj 
pravzaprav bil, ga predlog zakona opredeljuje kot usklajen 
gospodarski in socialni razvoj, ki tudi zaradi potreb bodočih 
generacij v najmanjši možni meri obremenjuje okolje. V drugem 
odstavku tega člena je opredeljeno spodbujanje trajnostnega 
razvoja v smislu vključevanja okoljskih zahtev v vse druge politike 
In dejavnosti, kot je določeno v 6. členu Amsterdamske pogodbe. 

V 5. členu je opredeljeno načelo celovitosti kot eno od temeljnih 
načel varstva okolja, ki izhaja iz neločljive povezanosti v naravi in 
njene celovitosti. 

Iz zgornjega načela je v 6. členu izpeljano tudi načelo sodelovanja, 
ki izhaja iz razumevanja celovitosti narave in strukturalne 
povezanosti problematike varstva okolja in posameznim 
subjektom samim ne omogoča uspešnega reševanja problemov 
varstva okolja. 

Načelo preventive, opredeljeno v 7. členu, in načelo 
previdnosti,opredeljeno v 8. členu predlaganega zakona, sta že 
del mednarodnih in pravnih aktov ter dokumentov EU. Bistvo 
prvega načela je v tem, da se skuša preprečiti ali zmanjšati 
obremenjevanje okolja že pri nastanku. Načelo previdnosti izhaja 
iz spoznanja o učinkih uvajanja nekaterih proizvodov in tehnologij, 
ki so kasneje povzročili velike okoljske težave, saj v času 
njihovega uvajanja ni bila ali ni mogla biti izvedena kritična ocena 
njihovih predvsem dolgoročnih učinkov. 

V 9. členu zakon opredeljuje načelo odgovornosti, ki jo opredeli 
kot kazensko in odškodninsko odgovornost povzročitelja 
čezmerne obremenitve okolja, odgovornost za odpravo vira in 
posledic čezmerne obremenitve okolja in odgovornost v primeru 
stečaja ali likvidacije. Samo načelo je operacionalizirano v 
kazenskem in obligacijskem zakoniku, določbe, ki se nanašajo 
na odpravo vira in posledic ter stečaja ali likvidacije, pa so predmet 
predlaganega zakona. 

V 10. členu opredeljeno načelo plačila za obremenjevanje okolja 
je implementacija načela povzročitelj onesnaževanja plača (pol- 
luter pays principle), ki. je eno temeljnih načel moderne politike 
varstva okolja. S tem členom predlagatelj na načelni ravni 
opredeljuje obveznosti povzročitelja obremenitve glede plačila za 
obremenjevanje okolja. K temu obvezujejo določila 174. člena 
Sporazuma, ki ustanavlja Evropsko skupnost (EC Treaty), ki 
nalaga obveznost, da mora povzročitelj obremenitve plačati vse 
stroške zaradi obremenjevanja okolja. Uveljavitev tega načela je 
izražena v določbah zakona, ki urejajo mejne emisijske vrednosti 
in različna pravila ravnanja ali druge obveznosti povzročitelja 
obremenitve, da zmanjša svoje obremenjevanje, saj stroške za 
izpolnitev predpisanih obveznosti nosi povzročitelj obremenitve. 
To načelo je uveljavljeno tudi v poglavju predlaganega zakona, ki 
ureja ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, razen 
zavarovanja proti odgovornosti za škodo, povzročeno okolju. To 
področje bo urejeno kasneje, saj v organih EU v drugem branju 
poteka sprejemanje predloga direktive o odgovornosti in odpravi 
posledic za okoljsko škodo. 

Načelo subsidiarnega ukrepanja države, ali v primeru čezmerne 
obremenitve okolja zaradi ravnanja s komunalnimi odpadki lokalne 
skupnosti, določeno v 11. členu, izhaja iz pristojnosti in naloge 
države oziroma občine, da v okviru predpisanih standardov 
kakovosti okolja zagotavljata zdravo življenjsko okolje, v kolikor 
tega ni mogoče naprtiti povzročiteljem čezmerne obremenitve ali 
so ti sporni ali ni pravne podlage za naprtitev teh obveznosti. 

Načelo spodbujanja v 12. členu sledi spoznanjem, za zadev 
varstva okolja ni mogoče uspešno obvladovati le s prepovedmi in 
zapovedmi, temveč je treba na sistemski ravni uvesti mehanizme 
spodbujanja in tudi s tem prispevati k večji občutljivosti vseh za 
probleme okolja in omogočiti doseganje temeljnega družbenega 
soglasja o potrebnih ukrepih za varstvo in izboljšanje kakovosti 
okolja. 

Pomemben dejavnik v zadevah varstva okolja, ki po eni strani 
prispeva k dvigu družbene občutljivosti za okoljske probleme, po 
drugi strani pa spodbuja k participaciji v postopkih odločanja, je 
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vsekakor javnost. Zaradi tega je v 13. členu opredeljeno načelo 
javnosti, s katerim je na najširši možni način opredeljena pravica 
javnosti do dostopa do okoljskih podatkov, udeležbe v postopkih 
odločanja, povezanih s posegi v okolje, in dostopa do pravice. K 
takšnemu odpiranju je zavezana vsaka moderna demokratična 
država. V pogojih članstva v EU ali sklenjene ustrezne mednarodne 
pogodbe pa nekatere teh pravic dobijo tudi državljani teh držav, 
recipročno pa tudi državljani Republike Slovenije. To načelo izhaja 
iz Aarhuške konvencije in nekaterih direktiv EU, ki se nanašajo 
na pravico javnosti do podatkov, do udeležbe v postopkih in do 
varstva njenih pravic. To načelo je operacionalizirano z določbami 
tega zakona v delu, ki se nanaša na podrobnejšo opredelitev 
okoljskega podatka in nekaterih drugih posebnosti dostopa do 
informacij, udeležbe javnosti v postopkih sprejemanja odločitev 
in varstva njihovih pravic. Postopek, ki zadeva dostop do okoljskih 
podatkov, je na sistemski ravni urejen z zakonom o dostopu do 
informacij javnega značaja, kjer je urejeno tudi varovanje pravnih 
koristi. 

Načelo varstva pravic, opredeljeno v 14. členu, ki obsega pravice 
posameznika, da varuje svojo ustavno pravico do zdravega 
življenjskega okolja iz 72. člena Ustave RS (popularna tožba, 
varuh človekovih pravic), na določen način uvaja to pravico kot 
eno od osnovnih človekovih pravic. 

V 15. členu je kot načelo opredeljeno, da je mogoče dopustiti le 
tisti poseg v okolje, ki ne povzroča čezmernih obremenitev okolja. 
Zaradi tega je v zakonu predvidena pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja ali okoljevarstvenega dovoljenja, enako načelo pa v 
določeni meri zasleduje tudi obveznost pridobitve pravice rabe 
naravne dobrine, ki pa je opredeljena v drugih zakonih, npr. zakon 
o vodah, zakon o rudarstvu itd. 

V16. členu je na načelni ravni razvita določba 67. člena Ustave 
RS, da mora biti z zakonom določen takšen način pridobivanja in 
uživanja lastninske pravice, da je zagotovljena tudi njena ekološka 
funkcija. Poleg predlaganega zakona podrobneje določajo način 
uživanja lastnine zaradi izpolnjevanja te funkcije še zakoni, ki 
urejajo varstvo in rabo naravnih dobrin (zakon o ohranjanju 
narave, zakon o vodah, zakon o rudarstvu, zakon o morskem 
ribištvu itd.). 

II- UKREPI VARSTVA OKOLJA (členi od 17 do 33) 

1• K mejnim vrednostim in pravilom ravnanja (členi 
od 18 do 22) 

Določbe 17. člena uveljavljajo enega najpomembnejših 
regulatornih instrumentov politike varstva okolja - določanje mejnih 
vrednosti za emisije snovi in energije v zrak, vode in tla. Prvi 
odstavek člena vse povzročitelje onesnaževanja zavezuje, da 
morajo pri svojem ravnanju in delovanju s potrebnimi ukrepi 
poskrbeti, da njihove emisije ostajajo v mejah dopustnosti oziroma 
da z njimi ne povzročajo čezmernega obremenjevanja okolja, 
drugi odstavek pa določa, da morajo tisti povzročitelji 
onesnaževanja, ki so upravljavci naprav, ki lahko onesnažujejo z 
emisijami, skladno s tem zakonom za te emisije imeti 
okoljevarstveno dovoljenje. Mejne emisijske vrednosti predpisuje 
vlada, skupaj z njimi pa tudi obvezne ukrepe v zvezi z njihovim 
doseganjem. 

Podzakonski predpisi na podlagi tega člena so ena od glavnih 
podlag za ukrepe države na področju varstva okolja, tako na 
strokovni in upravni kot nadzorni ravni. Predpisani normativi so 
tudi pogoj za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti na 
ozemlju Slovenije, saj je izpolnjenost zahtev podlaga za 
okoljevarstveno dovoljenje, in podlaga za obveznost povzročitelja 
obremenitve, da mora odpraviti vir in posledico svojega 

čezmernega onesnaževanja, kot to določa 9. člen tega zakona. 
Podlaga za določanje mejnih vrednosti emisije in s tem povezanih 
ukrepov v teh vladnih predpisih, pa tudi rokov za prilagoditev 
obstoječih onesnaževalcev okolja so pravni akti EU. 

Predpisovanje mejnih vrednosti emisije in s tem povezanih 
obveznih ukrepov enako ureja 27. člen veljavnega ZVO. Na njegovi 
podlagi je bila v preteklih desetih letih sprejeta vrsta podzakonskih 
predpisov, ki skladno s pravnimi akti EU urejajo emisije v zrak, 
vode in tla ter hrupa in elektromagnetnih sevanj. Vsi ti vladni predpisi 
ostajajo po sprejemu tega zakona v veljavi. Sprejemanje predpisov 
na podlagi tega člena pa je nikoli dokončan projekt, saj se zaradi 
novih znanstvenih spoznanj o škodljivosti določenih emisij in novih 
tehničnih in drugih možnostih za njihovo zmanjševanje te mejne 
vrednosti nenehno spreminjajo, dopolnjujejo ali spreminjajo. 

S predlaganim zakonom se mestni občini ukinja pristojnost, da 
lahko za svoje območje določi strožje mejne vrednosti emisije. 
Mejne vrednosti emisije, ki jih na podlagi tega člena predpiše 
vlada, veljajo za celotno območje države, tako kot to zahteva 
zakonodaja EU. 

Predlagani zakon v 18. in 27. členu (skupaj s členi od 86 do 91) 
prenaša v naš pravni red zahteve, ki so predmet Direktive 96/82/ 
ES o obvladovanju večjih nesreč, v katere so vključene nevarne 
snovi, in jih je treba urediti z zakonom. Del zahtev te direktive, ki 
se nanaša na izdelavo načrtov zaščite in reševanja, je predmet 
urejanja zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

V 18. členu je določeno, da mora povzročitelj tveganja, kadar je 
upravljavec obrata, v katerem se uporabljajo, proizvajajo ali 
skladiščijo določene količine nevarnih snovi ali lahko le-te v primem 
nesreče (npr. požar, eksplozija) nastanejo, izvesti i/se predpisane 
varnostne ukrepe, s katerimi se zmanjša možnost tveganja 
nastanka večje nesreče. V tem členu je dana pristojnost vladi, da 
določi vrste teh snovi in njihovo količino (ta seznam je tudi priloga 
navedene direktive), in določi upravljavce obratov, ki bodo morali 
po določbah od 85 do 90 člena predlaganega zakona pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje. Vlada bo na podlagi tega člena 
predpisala zahteve, vsebovane v direktivi, npr. določila varnostne 
ukrepe, pa tudi določene ukrepe, povezane z urejanjem prostora 
in gradnjo zaradi zagotavljanja varstva pred večjimi nesrečami. 

Podobno kot 18. člen tega zakona tudi 19. člen ureja področje 
okoljevarstvenih normativov, in sicer obvezna pravila ravnanja 
pri opravljanju dejavnosti in v potrošnji. Na podlagi tega člena 
lahko minister, pristojen za varstvo okolja v soglasju z drugimi 
pristojnimi ministri s prepovedmi in omejitvami ter raznimi 
obveznimi ravnanji posega v proizvodnjo, promet izdelkov in 
storitev ter potrošnjo, predvsem z namenom uveljavitve načela 
preventive na področju varstva okolja. Takšna pravila ravnanja 
naj bi predvsem prispevala k zmanjšanju porabe snovi in energije, 
zmanjševanju nevarnih in škodljivih snovi v surovinah, izdelkih in 
polizdelkih, zmanjševanju nastajanja odpadkov in njihove 
škodljivosti za okolje in podobno. Na podlagi tega člena se bo 
lahko določala tudi kakovost storitev in izdelkov s stališča varstva 
okolja. Poleg pristojnosti za določanje obveznih ravnanj daje ta 
člen ministrom tudi pristojnost izdajanja dolgoročneje naravnanih 
priporočil, ki naj s spreminjanjem vzorcev proizvodnje in potrošnje 
dolgoročno prispevajo k preprečevanju in zmanjševanju 
obremenjevanja okolja. 

Večji del obrazložitve k 18. členu tega zakona, ki se nanaša na 
ureditev v veljavnem zakonu, povezavo s predpisi EU in seveda 
tudi glede tega, da se bodo na podlagi tega člena sprejemali 
vedno novi predpisi, velja tudi za 19. člen. V veljavnem zakonu je 
ta materija urejena v prvem odstavku 30. člena, na njegovi podlagi 
pa je bilo sprejetih kar nekaj predpisov, ki so posegali v proizvodnjo, 
promet in porabo s stališča varstva okolja, in ostanejo v veljavi. 
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Določbe 20. člena so namenjene urejanju celotnega ravnanja z 
vsemi vrstami odpadkov, od njihovega nastajanja, zbiranja, 
razvrščanja, prevoza do njihove predelave ali odstranjevanja, 
vključno z ukrepi po prenehanju obratovanja objektov in naprav 
za ravnanje z njimi. Skladno z načelom "od zibelke do groba" 
določbe tega člena sledijo usmeritvam, vgrajenim v vse pravne in 
programske akte EU, ki urejajo ravnanje z odpadki. Tako mora 
povzročitelj odpadkov upoštevati vsa pravila ravnanja z odpadki 
- najprej tista, ki so potrebna za zmanjšanje njihovega nastajanja 
in škodljivosti za okolje; za nastale odpadke je treba zagotoviti 
predelavo, če pa ta ni možna, pa njihovo varno odstranitev. 

Veljavni ZVO to pristojnost v drugem odstavku 30. člena daje 
ministru, pristojnemu za varstvo okolja, pristojni minister je izdal 
vrsto predpisov, s katerimi je skladno s predpisi EU določen 
katalog odpadkov, urejeno splošno ravnanje z odpadki in ravnanje 
s posameznimi vrstami odpadkov frakcij komunalnih odpadkov, 
odpadna olja, azbestni odpadki itd. Predlagana ureditev glede 
pristojnosti za urejanje ravnanja z odpadki ostaja enaka veljavni. 

V drugem odstavku obravnavanega člena je eksplicitno določena 
obveznost predelovalcev in odstranjevalcev odpadkov, da morajo 
za izvajanje teh postopkov imeti okoljevarstveno dovoljenje. 
Obveznost ni nova, saj je že uveljavljena v zgoraj omenjenih 
podzakonskih predpisih o odpadkih kot dovoljenje za predelavo 
ali odstranjevanje odpadkov. 

21. člen daje zakonsko podlago za to, da se pri predpisovanju 
mejnih vrednosti emisije, varnostnih ukrepov za preprečevanje 
večjih nesreč, pravil ravnanja pri opravljanju dejavnosti ali v 
potrošnji in pravil ravnanja z odpadki lahko sklicuje na standarde 
po predpisih o standardizaciji (takoimenovane industrijske 
standarde, npr. SIST, EN ipd.), predpiše njihovo obvezno uporabo 
ali druge zahteve za naprave, izdelke, dejavnosti ali ukrepe, ki jih 
zajema določen standard. Podlaga za takšno sklicevanje je 
potrebna zaradi rešitev v predpisih, ki urejajo standardizacijo. 

2. K zagotavljanju standardov kakovosti okolja 
(členi od 22 do 25) 

Na podlagi 22. člena bo vlada s predpisi določala standarde 
kakovosti okolja, to je standarde kakovosti zraka, voda in tal ter 
ravni hrupa ali elektromagnetnih sevanj, ki so še sprejemljivi glede 
možnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi in okolje. Predvsem gre 
za določanje mejnih vrednosti koncentracij ali količin posameznih 
snovi ali energije, za kar je imela vlada pristojnost že po 27. členu 
veljavnega ZVO. Predlagatelj se je odločil, da se namesto pojmov 
imisija in imisijske mejne vrednosti iz veljavnega ZVO uporabi 
pojem standard kakovosti okolja (environmental quality stand- 
ard), ki se uporablja v pravnih aktih EU. Vlada bo pri predpisovanju 
teh standardov upoštevala predvsem zahteve pravnih aktov EU, 
ki v glavnem temeljijo na znanstvenih spoznanjih in priporočilih 
Svetovne zdravstvene organizacije in drugih mednarodnih 
združenj, ki delujejo na področju varstva okolja. V preteklem 
obdobju je bilo na podlagi veljavnega ZVO že izdana vrsta 
podzakonskih predpisov, ki ostanejo v veljavi. 

Poleg standardov kakovosti okolja lahko vlada po tem členu določi 
opozorilne vrednosti, pri katerih je zaradi stopnje obremenitve 
okolja potrebno sprotno obveščanje, in kritične vrednosti 
obremenitve, pri katerih so škodljivi vplivi obremenitve okolja na 
človekovo zdravje verjetni že pri kratkotrajni izpostavljenosti in 
so zato potrebni takojšnji ukrepi. 

V obravnavanem členu so vladi dana tudi pooblastila za 
podrobnejšo določitev nekaterih ukrepov, povezanih s standardi 
kakovosti okolja in opozorilnimi ter kritičnimi vrednostmi, pri čemer 
so bila nekatera že vsebovana v veljavnem ZVO - na opozorila 
prebivalstvu se je nanašal njegov 38. člen (ki je to pooblastilo dal 

pristojnim ministrom in delno občini oziroma mestni občini), na 
pooblastilo vlade za omejitev ali prepoved določene dejavnosti ali 
delovanja za določen čas na celotnem območju države ali na 
njenem delu pa njegov 37. člen. 

Določbe 23. člena uveljavljajo poseben instrument, ki je vladi na 
razpolago takrat, ko oceni, da celovita sanacija, vzpostavitev 
nove ali nadomestitev prejšnje kakovosti okolja ali njegovega 
dela na določenem območju države ni mogoča z uporabo in 
izvajanjem običajnih okoljevarstvenih instrumentov. Kadar se na 
podlagi podatkov o kakovosti zraka, voda, ali tal ugotovi, da je 
posamezno območje ali del okolja uvrščeno v najvišjo stopnjo 
onesnaženosti, lahko vlada s predpisom določi to območje ali del 
okolja kot degradirano območje in določi poseben program ukrepov 
za izboljšanje stanja okolja. V programu se določijo predvsem 
obveznosti povzročiteljev obremenitve, pristojnih državnih in 
lokalnih organov in drugih oseb, ki izvajajo dejavnost varstva 
okolja, roki za izvedbo posameznih ukrepov in seveda predvidena 
kakovost okolja, ki naj se z izvedbo programa doseže. Ker je v 
primeru degradiranega območja vedno prizadeto območje ene ali 
več konkretnih občin, je predlagatelj predvidel tudi njihovo 
sodelovanje v določitvi programa ukrepov. To sodelovanje obsega 
izmenjavo podatkov, dajanje pobud za določitev ukrepov in 
opredelitev nalog občine. Za sodelovanje je pristojen župan. Vlada 
ima po tem členu odgovornost, da ob upoštevanju tehnične 
izvedljivosti potrebnih ukrepov in razumno visokih stroškov določi, 
kakšno raven kakovosti okolja naj se z izvedbo programa doseže, 
in pristojnost, da prepove določene nove posege v okolje, če to 
pripomore k izboljšanju stanja okolja na degradiranem območju. V 
členu je določeno tudi sodelovanje občin, njihovih zvez ali združenj 
in vloga župana. 

V členu je urejen tudi postopek za primere, če vlada v 
obravnavanem predpisu obstoječim povzročiteljem, ki sicer 
delujejo skladno z veljavnim okoljevarstvenim dovoljenjem, zaradi 
izboljšanja stanja okolja in zahtevnosti sanacije naloži strožje 
obveznosti od sicer predpisanih. 

Takšen instrument za celovito sanacijo določa veljavni ZVO v 28. 
členu kot status ogroženega okolja. Predlagatelj je v novem 
zakonu podrobneje določil merila, v katerih primerih se ta lahko 
instrument uporabi, pa tudi postopek določitve in ukinitve statusa 
degradiranega okolja. V 28. členu veljavnega zakona je bila 
pristojnost določitve statusa ogroženega okolja dana tudi lokalni 
skupnosti, vendar predlagatelj novega zakona sodi, da reševanje 
takšnih kompleksnih problemov vedno presega meje lokalne 
skupnosti. 

V 24. členu predlaganega zakona je konkretizirano temeljno 
načelo subsidiarnega ukrepanja države in lokalne skupnosti iz 
11. člena. Člen določa način in vsebino ukrepanja države ali lokalne 
skupnosti in določeni odgovorni organi v primeru, ko pride do 
subsidiame odgovornosti za izboljšanje čezmerno obremenjenega 
okolja. V veljavnem ZVO način izvajanja subsidiame obveznosti 
države in lokalne skupnosti ureja 65. člen, vendar ne dovolj 
podrobno. 

24. člen določa, da se za izvedbo subsidiamih ukrepov za odpravo 
posledic čezmerne obremenitve okolja odloči vlada in o tem 
sprejme poseben sklep, s katerim naloži ministrstvu, pristojnemu 
za varstvo okolja, da v sodelovanju z drugimi ministrstvi pripravi 
program ukrepov za izboljšanje kakovosti okolja ali njegovega 
dela. Vlada bo pri svoji odločitve upoštevala tehnično izvedljivost 
ukrepov ob razumno visokih stroških in njihovo upravičenosti 
glede na predvideno izboljšanje kakovosti okolja. S predpisom bo 
vlada program ukrepov za odpravo posledic čezmerne 
obremenitve sprejela. Program določa tudi finančni načrt in 
časovni okvir izvedbe programa, pa tudi načrt za monitoring 
učinkov izvedenega programa. 
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Določbe obravnavanega člena o načinu in vsebini subsidiarnega 
ukrepanja veljajo tudi v primeru, ko je zanj odgovorna lokalna 
skupnost - ko je predmet ukrepanja čezmerna oziroma 
nedopustna obremenitev okolja zaradi komunalnih odpadkov. 

25. člen predloga zakona ureja sodelovanje javnosti v postopku 
priprave programa ukrepov za odpravo posledic čezmerne 
obremenitve, kadar subsidiarno ukrapa država. Javnosti je dana 
možnost vpogleda v osnutek programa in zagotovljena njegova 
javna predstavitev ter možnost dajanja mnenj in pripomb k 
predlaganim rešitvam. Predlagatelj zakona se je za vključitev 
javnosti v ta postopek odločil zaradi zahtev že omenjenih direktiv 
EU in Aarhuške konvencije o vključevanju javnosti v postopke 
odločanja o politiki varstvu okolja. 

3. K ukrepom v primeru okoljske nesreče (člena 26 
in 27) 

V 26. členu so urejena vprašanja odprave posledic okoljske 
nesreče. Sam pojem okoljska nesreča je definiran v 3. členu 
predlaganega zakona in terminološko nadomešča pojem ekološka 
nesreča iz veljavnega zakona. Po predlagani ureditvi mora 
povzročitelj o nesreči obvestiti za zaščito in reševanje pristojen 
organ in izvesti ukrepe, ki jih lahko za zmanjšanje posledic nesreče 
sam ston. Odpravo posledic okoljske nesreče bo dolžna izvesti 
pristojna služba za zaščito, reševanje in pomoč, določena z zakon 
o varstvu pred naravnimi nesrečami, če pa bo do takšne nesreče 
prišlo na površinskih vodah, pa izvajalec državne gospodarske 
javne službe varstva pred nenadnim onesnaženjem voda, 
določene po zakonu o vodah. Na enak način je urejen tudi položaj, 
ko povzročitelj ni znan, ali pa če je do okoljske nesreče prišlo 
zaradi naravnega pojava (npr. suša, poplava ipd.). Če je 
povzročitelj znan, nosi stroške odprave posledic nesreče sam, 
sicer pa država. 

Določbe 27. člena urejajo vprašanja izvajanja ukrepov v primeru 
večje nesreče, do katere lahko pride v obratu iz 18. člena 
predlaganega zakona. Del teh ukrepov (interventnih) je že določen 
po zakonu o varstvu pred naravi in drugimi nesrečami (izdelava 
in izvajanje načrtov zaščite in reševanja ipd.). Običajno pa ti ukrepi 
ne zadoščajo, zato je predlagatelj predvidel poseben način 
reševanja te problematike. Če vlada oceni, da je odprava posledic 
nesreče, ki jih ni mogoče odpraviti z interventnimi ukrepi, 
zahtevnejša, vendar še obvladljiva, zadolži pristojna ministrstva, 
da pripravijo poseben program za izvedbo sanacije prizadetega 
območja, ki ga sprejme z uredbo. Če vlada oceni, da je sanacijo 
posledic nesreče mogoče izvesti brez takšnega ukrepa, za njeno 
izvedbo zadolži izvajalca javne službe varstva pred nenadnim 
onesnaženjem po določbah zakona o vodah, in mu določi ukrepe 
in način njihove izvedbe, o čemer izda poseben sklep in ga objavi 
v Uradnem listu RS. Če pa odprava posledic nesreče zahteva 
zahtevnejše in dražje ukrepanje, bo sanacija območja predmet 
posebnega zakona. Pomembna je tudi določba, da mora 
povzročitelj nesreče kriti stroške odprave posledic z vsem svojim 
premoženjem, eventuelno razliko pa krije država. 

4. K drugim ukrepom (člena 28 In 29) 

V 28. členu je določena posebna ureditev za primer stečaja. 
Zakon o prisilni poravnavi, stečaju in likvidaciji (Ur.l.RS, št. 67/93 
in ostali) v drugem odstavku 157. člena določa, da se premoženje 
pravne osebe v stečaju, ki ga ni bilo mogoče prodati ali razdeliti 
upnikom, izroči z zakonom določenemu državnemu organu ali 
organu lokalne skupnosti, na območju katere je dolžnikov sedež, 
če pa gre za nepremičnino, pa organu lokalne skupnosti, na 
katere območju je nepremičnina. Takšna ureditev je v primeru, da 
v stečajnem postopku ni bilo mogoče prodati ali razdeliti odpadke 
ali onesnažene premične ali nepremične stvari, povsem 

neprimerna. Državni organ, ki bi mu bilo lahko to premoženje 
izročeno, ni določen, lokalna skupnost pa s tem premoženjem (to 
je z odpadki ali onesnaženimi napravami ali nepremičninami, npr. 
kontaminiranim zemljiščem) ni sposobna ravnati na predpisan 
način, ker gre za tehnološko in finančno zahtevne postopke. 
Zaradi tega je predvideno, da odpadki in onesnažene stvari, ki jih 
ni mogoče prodati ali razdeliti upnikom, preidejo na državo, ta pa 
bo del stroškov za predpisano ravnanje z navedenimi stvarmi 
lahko pridobila iz stečajne mase, in sicer pred poplačilom lastnikov 
dolžnika. 

V 29. členu je določeno, da mora imeti upravljavec naprave, ki 
lahko povzroči večje onesnaževanje iz 68. člena tega zakona 
(tako imenovane IPPC naprave) in upravljavec obrata, v katerem 
so prisotne nevarne snovi iz 18. člena tega zakona (tako 
imenovani SEVESO obrati) v delovnem ali pogodbenem razmerju 
najmanj eno osebo, ki opravlja naloge pooblaščenca. Gre za 
osebo, ki mora izpolnjevati določene pogoje po samem zakonu in 
je pridobila pooblastilo upravljavca te naprave ali obrata. Zakon 
določa tudi poglavitne naloge te osebe, dolžnosti upravljavca v 
smislu sporočanja, koga je imenoval za pooblaščenca, in 
predvideva poseben register pooblaščencev, ki ga vodi 
ministrstvo. Zaradi varstva osebnih podatkov so tudi posebne 
določbe, ki se tičejo varovanih podatkov. 

5. K znaku za okolje in sistemu okoijskega vodenja 
organizacij (členi od 30 do 33) 

V 30. členu je opredeljeno podeljevanje znaka za okolje kot 
uveljavljen način promocije in spodbujanje proizvodnje izdelkov, 
ki imajo v primerjavi z istovrstnimi izdelki manjše negativne vplive 
na okolje. Verodostojne znake za okolje podeljujejo običajno 
neodvisni organi na podlagi strogo določenih meril. V Evropi je 
uveljavljenih nekaj nacionalnih znakov (Nemčija - Modri angel, 
Skandinavske države - Nordijski labod). EU je leta 1992 uvedla 
evropski znak za okolje, ki se ga podeljuje podjetjem za določen 
izdelek na prostovoljni osnovi in ga bo morala RS s pristopom k 
EU v celoti prevzeti. Podrobneje sistem podeljevanja določa Uredba 
(ES) št. 1980/2000 o spremenjenem sistemu skupnosti za 
podeljevanje znaka za okolje, zahteve za posamezne skupine 
proizvodov pa v tem trenutku 22 odločb Komisije EU, ki 
opredeljujejo tudi način preverjanja skladnosti proizvoda z 
zahtevami. Določbe tega člena omogočajo prevzem EU znaka 
za okolje v RS in določajo tiste zadeve, ki jih Uredba 1980/2000/ 
EC prepušča državam članicam: določi t.i. pristojni organ po Uredbi 
(ministrstvo), opredeljuje, da se znak podeljuje v upravnem 
postopku z odločbo, kdaj se znak za okolje odvzame ter kako se 
lahko znak uporablja oz. kako se znak ali njemu podoben znak 
ne sme uporabljati. 

V 31. In 32. členu je opredeljen EU sistem okoljevarstvenega 
vodenja organizacij, ki ga lahko (poleg standarda ISO 14001) 
prostovoljno uvajajo podjetja in druge organizacije z namenom 
izboljševanja okoljskih učinkov proizvodnje. Sistem je bil uveden 
leta 1993, leta 2001 je bil posodobljen, znan pa je pod kratico 
EMAS (Environmental Management andAuditing System). Sistem 
EMAS je nadgradnja standarda ISO 14001 z nekaterimi dodanimi 
zahtevami (izpolnjevanje zakonskih zahtev, sodelovanje 
zaposlenih, objava okoljske izjave/poročila, obvezna akreditacija 
EMAS preveritelja, ki preveri organizacijo, če izpolnjuje zahteve 
za EMAS ipd.) in se izvaja na podlagi Uredbe (ES) št. 761/2001, 
ki dopušča prostovoljno sodelovanje organizacij v Sistemu 
Skupnosti za okoljsko ravnanje in presojo (EMAS). Sistem se bo 
morala RS začeti izvajati z dnem pristopa k EU, zato so v 
navedenih členih urejeni tisti deli sistema, ki jih navedena uredba 
prepušča državam članicam: določitev pristojnega organa, ki 
izvaja v RS registracijo organizacij po EMAS (ministrstvo), 
opredeljuje, da se registracija izvaja po upravnem postopku, v 
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katerih primerih se lahko registrirana organizacija sklicuje na 
registracijo in uporablja znak EMAS, ter v katerih primerih se 
znaka EMAS ne sme uporabljati, ureja izbris iz evidence EMAS, 
določa EMAS preveritelje ter da njihovo akreditiranje izvaja 
nacionalna akreditacijska služba po Zakonu o akreditaciji (Ur. list 
RS, št. 59/99) in določa naloge nacionalne akreditacijske službe 
pri izvajanju akreditacije EMAS preveritetjev. 

V 33. členu je predvidena ustanovitev Strokovnega sveta za 
spodbujanje okolju prijazne proizvodnje kot posebnega 
posvetovalnega organa ministrstva. V skladu z zgoraj navedenima 
uredbama EU mora država članica zagotoviti udeležbo vseh 
zainteresiranih pri izvajanju obeh sistemov na državni ravni ter 
pri razvoju sistemov na evropski ravni. Zato je treba ustanoviti 
posvetovalni organ pri ministrstvu, kjer bodo na ustrezen način 
vključeni predstavniki zainteresiranih strani, ki jih zakon 
podrobneje opredeljuje. Svet bo poleg nalog, potrebnih zaradi 
znaka za okolje in sistema EMAS, svetoval ministrstvu tudi v 
zvezi z oblikovanjem instrumentov za zagotavljanje okolju prijaznih 
izdelkov (v celotnem življenjskem obdobju), kar je predmet bodoče 
nove direktive EU. 

III. PROGRAMI IN NAČRTI NA PODROČJU 
VARSTVA OKOLJA (členi od 34 do 49) 

1. K programom varstva okolja (členi od 34 do 37) 

35. člen predlaganega zakona se nanaša na sprejem in vsebino 
nacionalnega programa varstva okolja. Takšen institut vsebuje 
že veljavni ZVO, predlagane rešitve pa ga le nekoliko spreminjajo 
oz. dopolnjujejo. Tako za razliko od veljavnega zakon ne določa 
obdobja, za katero se program sprejema, saj je obdobje odvisno 
od spoznanj in družbenih možnosti, poročanje o izvajanju 
programa pa je racionalizirano, tako da bo potekalo v okviru 
poročila o stanju okolja, ki ga bo vlada sprejela na vsaka štiri leta 
(104. člen). 

Številne direktive EU vsebujejo izrecne zahteve, da mora država 
za reševanje določenih vprašanj varstva okolja sprejemati in 
izvajati takoimenovane akcijske plane ali programe (ang.: action 
plans, action programmes). V zvezi z njimi je bila sprejeta tudi 
posebna direktiva 2003/35/EC, ki ureja udeležbo javnosti v 
postopku njihovega sprejemanja. Prenos teh zahtev je predmet 
35. In 36. člena predlaganega zakona, ki ureja pripravo in 
sprejemanje operativnih načrtov. Po določbah 37. člena pa je k 
sprejemanju svojega programa zavezana tudi mestna občina, 
medtem ko velja ta obveza za občine ali širše samoupravne 
lokalne skupnosti le fakultativno. 

2. K okoljskim izhodiščem (člen 38) 

Okoljska izhodišča, določena v 38. členu predlaganega zakona, 
so obvezna podlaga, ki jo morajo pri pripravi določenih planov, 
programov in načrtov (tistih, za katere je v nadaljevanju predvidena 
celovita presoja vplivov njihove izvedbe na okolje) upoštevati 
njihovi pripravljavci. Sprejela jih bo vlada, njihova vsebina pa so 
prikazi območij in opisi pravnih režimov na teh območjih. Prikazi 
in opisi izhajajo iz pravnih aktov, sprejetih na podlagi predlaganega 
zakona ali zakona o ohranjanju narave ali drugih zakonov, ki 
urejajo varstvo naravnih virov (npr. degradirana območja ali deli 
okolja, razvrščeni v razrede ali stopnje po predlaganem zakonu, 
varovana ali zavarovana območja po predpisih o ohranjanju 
narave, varstvena ali ogrožena območja po predpisih vodah, 
različna območja gozda po predpisih o gozdovih, območja kulturne 
dediščine po predpisih o kulturni dediščini itd.). Z uporabo okoljskih 
izhodišč bodo pripravljavci planov, programov in načrtov dobili 

pravni okvir za planiranje, programiranje ali načrtovanje dejavnosti 
ali posegov s stališča varstva okolja. S tem instrumentom je 
nadomeščena tudi študija ranljivosti okolja iz veljavnega zakona 
in na njej temelječa stopnja varovanja okolja. 

3. K celoviti presoji vplivov na okolje (členi od 39 do 
49) 

Že v veljavnem zakonu je urejen postopek celovite presoje vplivov 
na okolje, ki se zaključi z določitvijo stopnje varovanja okolja kot 
podlago za pripravo prostorskih in sektorskih planov in načrtov. 
Zaradi sprejema Direktive 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje je bilo treba v predlaganem zakonu 
postopek celovite presoje uskladiti z njenimi zahtevami. 

Postopek celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje se 
izvaja zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti 
in preventive, katerih bistvo je vključitev zahtev varstva okolja v 
najbolj zgodnje faze priprave in sprejema planov, programov in 
načrtov, ki lahko v največji meri vplivajo na okolje, in so določeni 
v dnjgem odstavku 39 člena predlaganega zakona. Pripravljavec 
plana ali njegove spremembe mora ministrstvo o svoji nameri 
obvestiti, obvestilo pa mora vsebovati podatke, na podlagi katerih 
bo ministrstvo presodilo, ali gre za plan, program ali načrt, za 
katerega je presojo treba izvesti. Temeljni kriterij, po katerem bo 
ministrstvo svojo odločitev utemeljevalo, je določen v navedenem 
odstavku: ti plani, programi ali načrti morajo biti pravni akti, sprejeti 
na podlagi zakona, s katerimi se načrtuje takšen poseg v okolje, 
za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje in jih določa 
vlada na podlagi 51. člena predlaganega zakona, ali pa obsegajo 
varstvena območja, doiočena po predpisih o ohranjanju narave 
oz. bi lahko nanje vplival. Pomembna je tudi določba, po kateri 
plana ne bo treba presoditi, če je bila presoja že opravljena na 
drugem planu, ki je vseboval iste posege ali območja in je podlaga 
za izdelavo tega plana. 

V primeru priprave prostorskih aktov bo morala biti obveznost 
celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje vključena v pro- 
gram priprave prostorskega akta, določen v 27. členu ZUureP-1. 

Če bo ministrstvo pripravljavca plana obvestilo o potrebnosti 
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje, bo ta na podlagi zahtev 
40. člena predlaganega zakona pripraviti okoljsko poročilo z 
vsebinami, ki bodo podrobneje določene s podzakonskim 
predpisom ministra. To poročilo bo moral revidirati okoljski 
izvedenec. Revizija okoljskega poročila se bo izvedla ob smiselni 
uporabi določb predlaganega zakona, ki urejajo okoljskega 
izvedenca in revizijo poročila. 

Ministrstvo bo na podlagi 41. člena plan skupaj z okoljskim 
poročilom poslalo še drugim ministrstvom ali organizacijam, 
pristojnim za določene zadeve varstva okolja in kulturne dediščine 
(npr. ministrstvu za kmetijstvo zaradi varovanja gozdov, rib ali 
divjadi, ministrstvu za kulturo zaradi varstva kulturne dediščine 
itd.). Ti bodo v 21 dneh presodili, ali okoljsko poročilo vsebuje 
zadostne podatke, za oblikovanje mnenja o sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana na okolje, seveda s stališča njihove pristojnosti. 
Ministrstvo bo v 30 dneh od prejema plana in okoljskega poročila 
pripravljavca obvestilo, ali okoljsko poročilo ustreza ali pa bo 
zahtevalo njegovo dopolnitev. Če ministrstvo 30 dneh obvestila 
ne bo poslalo, se bo štelo, da je okoljsko poročilo ustrezno. 

V 42. členu predlaganega zakona je urejeno sodelovanje javnosti 
pri izvedbi celovite presoje vplivov na okolje. Sodelovanje javnosti 
mora zagotoviti pripravljavec plana in jo seznaniti s planom in 
okoljskim poročilom. Če je sodelovanje javnosti v pripravi plana 
določeno že z zakonom, ki določa njegovo pripravo in sprejem 
(npr. zakon o urejanju prostora za prostorske akte), se bo 
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sodelovanje javnosti izvedlo po teh zakonih, upoštevale pa se 
bodo določbe tega člena. Takšna ureditev je potrebna, da ne bi 
prihajalo do podvajanja postopkov. 

V 43. členu je urejen postopek, ko bi izvedba določenega plana 
lahko vplivala na okolje v drugi državi članice EU, v 44. členu pa, 
ko bi izvedba plana na območju države članice EU lahko vplivala 
na okolje v Republiki Sloveniji. Ker gre za meddržavno 
sodelovanje, je bilo treba na poseben način urediti tudi določitev 
roka, v katerem ima javnost države članice ali domača javnost 
pravico dajanja mnenj in pripomb. 

V 45. členu predlaganega zakona je opisano nadaljevanje 
postopka celovite presoje. Ministrstvo preuči plan in pripravi pisno 
mnenje, ki ga skupaj z mnenji in pripombami drugih ministrstev ali 
pristojnih organizacij, v primeru čezmejnega vpliva pa tudi z mnenji 
države članice, pošlje pripravljavcu plana. Ta mora ta mnenja in 
pripombe, pa tudi mnenja in pripombe iz javne razprave, v največji 
možni meri upoštevati in spremeniti ali dopolniti plan ter ga poslati 
ministrstvu v potrditev. Ministrstvo sprejme odločitev v 30 dneh 
od prejema plana in izda potrdilo o tem, da so vplivi izvedbe plana 
na okolje sprejemljivi, v nasprotnem primeru pa izdajo potrdila 
zavrne. V primeru molka se šteje, da je bilo potrdilo izdano. Če 
ministrstvo zavrne izdajo potrdila, pripravljavec plana pa je državni 
organ, ta o nastalem sporu obvesti vlado in zahteva rešitev 
spornega vprašanja. Če gre za plan iz občinske pristojnosti, ki ga 
pristojni organ občine sprejme kljub temu, da je ministrstvo zavrnilo 
izdajo potrdila, mora vlada pred ustavnim sodiščem zahtevati 
presojo ustavnosti in zakonitosti tako sprejetega plana. 

46. člen določa, da sprejeti plan ni veljaven, če njegov 
pripravljavec ni obvestil ministrstva o svoji nameri, če ni bila 
izvedena celovita presoja vplivov na okolje, pa bi morala biti, ali 
če ni bilo pridobljeno potrdilo. V primeru, da je plan kljub zavrnitvi 
izdaje potrdila pristojni organ občine sprejel, plana do odločitve 
ustavnega sodišča ni dovoljeno izvajati. 

V 47. členu je določena obveznost pripravljavca plana, da s 
posebnim obvestilom obvesti pristojne organe in organizacije ter 
javnost, v primeru čezmejnih vplivov pa tudi prizadeto državo 
članico EU o tem, da je bil plan sprejet. Obvestilo mora vsebovati 
tudi nekatere druge z zakonom določene vsebine. 

V 48. členu je predvidena obveznost ministrstva, da spremlja 
vplive izvedbe plana na okolje in sprejme ustrezne ukrepe, če bi 
izvedba plana privedla do nepredvidenih škodljivih vplivov na 
okolje. 

V 49. členu predlaganega zakona je določena posebna ureditev 
celovito presojo državnega lokacijskega načrta po predpisih o 

urejanju prostora. S predlagano ureditvijo bodo odpravljena 
določena podvajanja pri izvedbi postopkov priprave in sprejema 
plana ter celovite presoje vplivov njihove izvedbe na okolje, do 
katerih bi prišlo, če ne bi bila predvidena posebna ureditev. Ta je 
potrebna zaradi omogočanja izvedbe celovite presoje vplivov na 

> okolje za prostorske akte, ki predhodno niso mogli biti celovito 
presojani, ker nad ni bilo hierahično višjega akta, ali ker niso 
Primerni za celovito presojo vplivov na okolje, saj so preveč 
splošni, vsebujejo pa posege v okolje ali območja, zaradi katerih 
bi morala biti po zahtevi direktive celovita presoja opravljena. 
Takšen je primer državnega lokacijskega načrta, kot je urejen v 
ZUreP-1. Državni lokacijski načrt namreč lahko sam vsebuje 
ureditev ali obsega območje, ki predhodno ni bilo vključeno v 
drug prostorski akt, in zanj ni bila opravljena celovita presoja 
vplivov na okolje. 

če bo državni lokacijski načrt vseboval prostorsko ureditev, za 
katero je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z 51. 
členom predlaganega zakona, ali če bo vseboval območja, 

zavarovana po predpisih o ohranjanju narave, ali bi nanje lahko 
vplival, bo celovita presoja opravljena v lazi, ko pripravljavec 
plana izdeluje več variantnih rešitev. V tem primeru se bo sklep 
vlade po določbah 45. člena ZUreP-1, s katerim odloči o izbiri 
variantne rešitve, štel za splošni pravni akt, postopek presoje pa 
bo enak kot z£i druge akte in izveden pred sprejemom tega sklepa. 

Po določbah 46. člena ZUreP-1 vlada sprejme državni lokacijski 
načrt z uredbo. Ta načrt vsebuje le eno od izbranih variantnih 
rešitev, njegova vsebina pa je skoraj identična projektu za 
pridobitev gradbenega dovoljenja po predpisih o graditvi objektov. 
Zaradi tega se bo ta akt, če bo vseboval poseg iz 51. člena 
predlaganega zakona, štel za konkretni pravni akt, v zvezi z njim 
pa bo izveden postopek presoje vplivov na okolje po določbah 
66. in 67. člena predlaganega zakona. 

IV. POSEGI V OKOLJE (členi od 50 do 94) 

1. K presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenemu 
soglasju (členi od 50 do 67) 

Določbe tega podpoglavja urejajo postopek presoje vplivov 
določenih posegov na okolje, ki ga sicer nekoliko drugače ureja 
že veljavni zakon. Razlog za drugačno ureditev je predvsem 
uveljavitev nove zakonodaje na področju urejanja prostora in 
graditve ter sprejem dveh direktiv EU, ki dopolnjujeta direktivo 
85/337/EGS o oceni vplivov določenih javnih in zasebnih projektov 
na okolje. Ta je bila v slovenski pravni red prenesena z veljavnim 
zakonom in na njegovi podlagi izdanimi izvršilnimi predpisi. Novi 
direktivi sta direktiva 97/11/EGS o dopolnitvi direktive 85/337/ 
EGS in direktiva 2003/35/EGS o zagotavljanju udeležbe javnosti 
pri sprejemanju določenih planov in programov, ki se nanašajo na 
okolje, in dopolnitvah, ki se nanašajo na udeležbo javnosti in 
dostop do pravice Direktive 85/337/EGS in 96/61 /ES. S prvo se je 
nekoliko dopolnil postopek v smislu omogočanja predhodne 
določitve vsebine poročila o vplivih na okolje, z drugo pa so v 
postopek prenesene zahteve Aarhuške konvencije glede 
udeležbe javnosti v postopkih odločanja in dostopa do pravice. 

Določba 50. člena predlaganega zakona uvaja za določene 
posege v okolje obveznost presoje vplivov na okolje in izdajo 
okoljevarstvenega soglasja. 

Po določbi drugega odstavka 51. člena zakona bo vlada določila 
posege v okolje, za katere bo treba izvesti postopek presoje 
vplivov na okolje. Ti posegi so opredeljeni v prilogi osnovne 
direktive, v slovenski pravni red pa so že preneseni z vladno 
uredbo, izdano na podlagi veljavnega zakona. 

V 52. členu je določena možnost investitorja posega, za katerega 
bo treba izvesti prpsojo vplivov na okolje, da pridobi predhodno 
informacijo o obsegu in vsebini poročila o vplivih na okolje. Takšna 
ureditev je v prid investitorja, da bo na podlagi dodatnih predlogov 
ministrstva in drugih za varstvo okolja pristojnih organov zagotovil 
izdelavo takšnega poročila, ki bo sposobno presoje vplivov na 
okolje. Ministrstvo mora takšno predhodno informacijo investitorju 
pisno posredovati v 30 dneh od njegove zahteve, sicer se šteje, 
da pristojni organi dodatnih zahtev glede vsebine poročila nimajo. 

V 53. členu predlaganega zakona je dolqčena obveznost 
investitorja, da za potrebe presoje vplivov na okolje zagotovi 
projekt, poročilo o vplivih izvedbe tega projekta na okolje in revizijo 
poročila. Kaj se šteje za projekt, oziroma katere so njegove 
sestavine, bo določal podzakonski predpis ministra, saj gre za 
različne posege v okolje, od katerih so večina sicer gradnja po 
predpisih o graditvi objektov, in bo zanje pri opredelitvi projekta 
uporabljen instrumentarij zakona o graditvi objektov. Preostali 
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posegi so bili do uveljavitve nove prostorske zakonodaje 
večinoma tudi posegi v prostor, kar pa ne velja več. To bo treba 
pri določitvi projekta vsekakor upoštevati. 

V 54. členu je določena vsebina poročila o vplivih na okolje, za 
njegovo vsebino pa je tako kot po veljavnem zakonu predviden 
poseben predpis. Ta bo poleg podrobnejše vsebine in metodologije 
priprave poročila, opredelil tudi metodologijo za določitev vplivnega 
območja, potrebnega zaradi določitve oseb, ki bodo imele v 
samem postopku položaj stranskega udeleženca. Zaradi tega bo 
treba veljavni predpis s to metodologijo dopolniti. Veljavna 
zakonodaja določa, da lahko izdela poročilo o vplivih na okolje le 
pooblaščena oseba, zaradi uskladitve z ureditvijo na območju 
EU pa je takšna ureditev s predlaganim zakonom opuščena. 
Tako je izbira izdelovalca poročila prepuščena investitorju, vendar 
pa bo ministrstvo s posebnim sklepom neustrezno poročilo lahko 
zavrnilo. V primeru izdaje takšnega sklepa se bo štelo, da je vloga 
nepopolna, tako da postopek ne bo stekel, dokler investitor ne bo 
zagotovil ustreznega poročila o vplivih na okolje. 

V 55. členu predlaganega zakona je določena obveznost nosilca 
nameravanega posega, da zagotovi revizijo poročila o vplivih 
izvedbe nameravanega posega na okolje. Takšna ureditev je 
potrebna, ker predlagani zakon ne predvideva več pooblaščene 
osebe za izdelavo poročila v vplivih na okolje. Ker bi moralo 
kakovost in ustreznost poročila presojati ministrstvo samo, zaradi 
česar bi moralo zaposliti ustrezne strokovnjake ali pa jih vključevati 
v postopek skladno z zakonom o splošnem upravnem postopku, 
je predlagatelj ocenil, da je rešitev z okoljskimi izvedenci 
primernejša. Revizijo poročila bo lahko opravila le oseba, ki jo bo 
minister imenoval za okoljskega izvedenca in bo vpisana v imenik 
okoljskih izvedencev. 

V 56. členu so določeni pogoji in način imenovanja okoljskih 
izvedencev, pri čemer je ob izobrazbi in ustreznih strokovnih 
izkušnjah zaradi zagotovitve nepristranosti najpomembnejša 
izključitev možnosti izdelave revizije poročila, če je okoljski 
izvedenec poslovno, finančno ali sorodstveno povezan z nosilcem 
nameravanega posega ali s pripravljavcem poročila o vplivih na 
okolje. Ker bo treba revizijo izdelati tudi za okoljsko poročilo v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje, veljajo enaki pogoji 
za okoljskega izvedenca tudi v takšnem primeru. 

V 57. členu so določene obveznost nosilca nameravanega 
posega v okolje, da ministrstvo zaprosi za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja z vlogo, sestavine vloge pa so projekt, 
poročilo o vplivih izvedbe tega projekta na okolje in revizija poročila. 
Z vložitvijo popolne vloge se začne tudi postopek za izdajo 
okoljevarstvenega soglasja. 

Po pridobitvi popolne vloge mora ministrstvo po določbah 58. 
člena predlaganega zakona zagotoviti sodelovanje javnosti, v 
59. členu je urejeno vključevanje držav članic EU in drugih držav, 
ki so pogodbenice ustrezne konvencije, ter njihove javnosti, če bi 
imel lahko poseg v okolje čezmejne vplive. V 60. členu je urejena 
situacija, ko bi imel lahko poseg na ozemlju države članice vpliv 
na okolje v Republiki Sloveniji. Zaradi zahtev že omenjene 
Aarhuške konvencije in Direktive 2003/35/EGS je tudi v tem 
postopku treba zagotoviti udeležbo javnosti, ureditev pa je 
podobna ureditvi pri celoviti presoji vplivov izvedbe planov na 
okolje. Urejeno je tudi sodelovanje sosednjih držav, ki pa v tem 
primeru niso le članice EU, pač pa tudi države, ki so pogodbenice 
konvencije presoji čezmejnih vplivov na okolje določenih projektov 
(Espoo konvencija), katere pogodbenica je tudi R Slovenija. 

Po določbah 61. člena predlaganega zakona ministrstvo izda 
okoljevarstveno soglasje, če presodi, da so vplivi izvedbe 
nameravanega posega na okolje sprejemljivi. Soglasje se izda v 

obliki samostojne odločbe v treh mesecih od prejema popolne 
vloge. V ta čas ni vštet rok 30 dni, v katerem poteka javna razprava, 
ali rok, za katerega se dogovorita državi, če bi imel poseg lahko 
čezmejne vplive. Ministrstvo v odločbi določi tudi pogoje, ki jih 
mora pri izvedbi projekta upoštevati investitor. 

Če bo nameravani poseg gradnja po zakonu o graditvi objektov, 
bo ministrstvo po določbi 62. člena ugotavljalo izpolnjenost pogojev 
iz okoljevarstvenega soglasja v postopku pridobivanja 
uporabnega dovoljenja. Za posege, ki so bili zgrajeni brez 
zahtevanega okoljevarstvenega soglasja, je v 63. členu 
predvidena teži kršitve primerna kazen, to je ničnost gradbenega 
dovoljenja, kar lahko v končni posledici pomeni tudi odstranitev 
že zgrajenega objekta. 

Zaradi zahtev Aarhuške konvencije in navedene direktive je bilo 
treba v 64. členu na poseben način urediti tudi položaj 
takoimenovane zainteresirane javnosti, ki ima položaj stranskega 
udeleženca v postopku. To so osebe, ki imajo na vplivnem območju 
stalno bivališče ali sedež in nevladne organizacije, ki delujejo v 
javnem interesu na področju varstva okolja, opredeljene v 152. 
členu predlaganega zakona, in so v času javne razprave dale 
svoja mnenja in stališča. 

Ministrstvo mora v 30 dneh po vročitvi odločbe strankam o njeni 
izdaji obvestiti s posebnim naznanilom tudi javnost, v primeru 
čezmejnih vplivov pa tudi sosednjo državo (65. člen). 

V 66. In 67. členu predlaganega zakona je določena posebna 
ureditev za presojo vplivov na okolje za državni in občinski 
lokacijski načrt. 

Kot je bilo že navedeno v obrazložitvi k 49. členu predlaganega 
zakona, se bo akt, s katerim vlada sprejme državni lokacijski 
načrt, in po določbi prvega odstavka 67. člena predlaganega 
zakona tudi občinski lokacijski načrt štel za konkretni pravni akt. 
Takšna rešitev je potrebna, ker bi ju bilo mogoče po določbah 
predpisov o urejanju prostora šteti za splošna pravna akta in za 
njiju, ob izpolnitvi pogojev iz drugega odstavka 39. člena 
predlaganega zakona, izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
To pa bi bilo nesmiselno, saj načrta v obeh primerih vsebujeta 
konkretne in dokaj natančno opredeljene posege v okolje, za 
katere pa je treba izvesti presojo vplivov na okolje, saj bi jo bi bilo 
treba sicer izvesti v nadaljevanju postopka, v fazi pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. 

Zaradi navedenega se bo presoja vplivov na okolje za državne 
ali občinske lokacijske načrte, če seveda vsebujejo ureditve, ki 
so poseg v okolje iz 51. člena predlaganega zakona, izvedla pred 
sprejetjem teh aktov. V postopku se ne bodo uporabljale določbe 
o pridobitvi predhodne informacije, pripravljavcu načrta pa tudi ne 
bo treba vložiti vloge za izdajo okoljevarstvenega soglasja, saj bo 
ministrstvo uvedlo postopek po uradni dolžnosti, ko bo od 
pripravljavca prejelo načrt, poročilo o vplivih na okolje in njegovo 
revizijo. Tudi za sodelovanje javnosti je predvideno, da bo potekalo 
v okviru javne razgrnitve, kot določajo predpisi o urejanju prostora. , 
Drugače kot v običajnem postopku, ko pridobi okoljevarstveno 
soglasje nosilec nameravanega posega v okolje, je v 66. členu 
predvideno, da soglasje pridobi pripravljavec plana, vlada pa 
načrta ne sme sprejeti, preden soglasje ni pravnomočno. Takšna 
ureditev je potrebna zaradi pravne varnosti bodočega investitorja. 

Potrebo je še omeniti, da v opisanih primerih ne bo mogoče izvesti 
združevanja postopkov, kot je predvideno v sedmem odstavku 
92. člena predlaganega zakona. Postopka pridobivanja 
okoljevarstvenega dovoljenja v tem primeru namreč ni mogoče 
prilagoditi, okoljevarstveno dovoljenje pa mora pridobiti upravljavec 
naprave. 
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2. K okoljevarstvenemu dovoljenju (členi od 68 do 
93) 

Določbe tega podpoglavja urejajo prenos zahtev direktive 96/61/ 
ES (IPPC direktiva), zaradi zahtev nekaterih drugih direktiv, ki 
določajo mejne vrednosti emisij in druga pravila ravnanja, vključno 
z odpadki, in direktive 96/82/ES (SEVESO direktiva). Vanj so glede 
pravic javnosti vključene tudi zahteve Aarhuške konvencije in 
direktive 2003/35/EGS. Zaradi različne stopnje obremenjevanja 
okolja oz. zaradi različnih zahtev direktiv predlagani zakon ureja 
»tri vrste« okoljevarstvenega dovoljenja: 
1. za naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje večjega 
obsega (iz IPPC direktive), 
2. za druge vrste naprav (iz-direktiv, ki urejajo emisije in ravnanja 
z odpadki) in za 
3. za obrate (iz SEVESO direktive). 

Razlika med njimi je zlasti v obsegu zahtev, ki morajo biti izpolnjene 
za pridobitev dovoljenja, v roku za izdajo dovoljenja in v udeležbi 
javnosti. Ta ima pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za naprave, 
ki lahko povzročijo onesnaževanje večjega obsega, skladno z 
zahtevami direktive, okrepljena vlogo. 

Veljavni zakon ne vsebuje takšnega instituta. Izpolnjenost 
predpisanih pogojev za delovanje naprav ali obratov je bila 
ugotavljana bodisi v postopku za izdajo lokacijskega dovoljenja 
bodisi v postopku izdaje uporabnega dovoljenja po predpisih o 
urejanju prostora in graditvi objektov. Zaradi spremenjene 
zakonodaje na tem področju, predvsem pa zaradi eksplicitnih 
zahtev navedenih direktiv, je bilo treba veljavno ureditev 
spremeniti in za gradnjo oziroma obratovanje določenih vrst naprav 
in obratov ter ravnanj predpisati posebno okoljevarstveno 
dovoljenje. 

% 
2.1. K okoljevarstvenemu dovoljenju za naprave, ki 

lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega 
(členi od 68 do 80) 

Upravljavec naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko 
povzroči onesnaževanje večjega obsega, bo moral po določbah 
68. člena pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Naprave in 
dejavnosti bo določil predpis vlade, ki bo prenesel prilogo direktive 
96/61/ES, ki vsebuje te naprave in dejavnosti. Pridobitev dovoljenja 
je predvidena tudi za vsako večjo spremembo naprave, pri čemer 
zakon določa, kaj se šteje za večjo spremembo. 

Okoljevarstveno dovoljenje bo treba po določbah 69. člena 
pridobiti pred začetkom gradnje oziroma pred začetkom 
obratovanja naprave. To pomeni, da investitor ne bo mogel začeti 
graditi naprave, preden bo okoljevarstveno dovoljenje 
pravnomočno. Če pa ne bo šlo za gradnjo, to pa bo le v nekaterih 
primerih večjih sprememb (npr. zamenjava tehnološkega 
postopka, zamenjava določenih snovi ali povečanje proizvodnje, 
ki lahko vplivajo na drugačno vrsto ali raven emisije ipd.), bo 
moral upravljavec okoljevarsteno dovoljenje pridobiti pred 
začetkom obratovanja naprave. Zaradi večjega nadzora in 
možnosti spreminjanja, bo dovoljenje veljalo pet let od dneva 
začetka obratovanja naprave, vendar pa ga bo mogoče na način 
in pod pogoji, ki so predpisani v nadaljevanju podaljšati. Zaradi 
roka 6 mesecev, v katerem naj bi ministrstvo dovoljenje podaljšalo, 
mora biti zahteva za podaljšanje ministrstvu predložena najkasneje 
v 6 mesecih pred prenehanjem njegove veljavnosti. 

V 70. členu predlaganega zakona so določeni splošni pogoji, 
katerih izpolnitev mora zagotoviti upravljavec naprave. Z izpolnitvijo 
teh pogojev naj bi bil dosežen cilj predlagane ureditve, namreč 
čim manjše in nadzorovano onesnaževanje okolja v celoti. Do 
zdaj je bil nadzor nad onesnaževanjem iz posameznih naprav le 
delen, po posameznih emisijah, odpadkih ipd., upravni organ pa 

ni imel možnosti obravnavati določeno napravo kot celoto, ki 
vključuje celo obveznosti, ki morajo biti izpolnjene po popolnem 
prenehanju delovanja naprave. Celovit pristop bo omogočal tudi 
zahteva po uporabi najboljših razpoložljivih tehnik. Ministrstvo bo 
namreč v dovoljenju določilo zahteve iz takoimenovanih BREF 
dokumentov (Best available techniques REFerence documents 
• dokumenti, ki jih v Sevilli v Španiji pripravlja specializirana 
institucija EU, pristojni organ EU pa jih izdaja v obliki priporočil), 
ne da bi smelo katero od teh tehnik predpisati. Po drugi strani 
bodo ti dokumenti podlaga za določitev mejnih vrednosti emisij, 
pa tudi učinkovite rabe energije. 

Tudi v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za 
IPPC napravo ima pomembno vlogo javnost, če pa bi imela ta 
naprava tudi čezmejni učinek, pa tudi sosednja država oz. njena 
javnost, tako kot je urejeno tudi v primeru presoje vplivov na 
okolje. Sodelovanje teh javnosti je predmet določb 71. člena 
predlaganega zakona. 

Okoljevarstveno dovoljenje bo po 72. členu predlaganega zakona 
izdalo ministrstvo v šestih mesecih od prejema popolne vloge, v 
ta rok pa ni šteto sodelovanje javnosti (ali države članice, če gre 
za napravo s čezmejnimi vplivi). Takšen rok je potreben zaradi 
zahtevnosti in kompleksnosti dovoljenja, ki bo izdano. V državah 
članicah EU je ta rok od štiri pa do osem mesecev. 

Predlagani zakon v 73. členu določa stranke v postopku, ki je 
prvenstveno le upravljavec naprave. Poleg njega ima položaj 
stranskega udeleženca v postopku tudi oseba, ki ima na vplivnem 
območju stalno bivališče ali sedež, ob izpolnitvi določenih pogojev 
pa tudi nevladna organizacija iz 152. člena predlaganega zakona. 
Tudi v tem primeru je ureditev enaka kot pri presoji vplivov na 
okolje in izhaja iz zahtev že omenjene konvencije in direktive. 

V 74. členu je določena okvirna vsebina okoljevarstvenega 
dovoljenja za IPPC naprave. Dovoljenje naj bi vsebovalo predvsem 
natančno določitev dopustnih, to je predpisanih mejnih vrednosti 
emisij, določitev ukrepov varstva okolja, opredelitev ravnanja z 
odpadki, obveznosti monitoringa ter poročanja o njegovem 
izvajanju itd. Podrobnejšo vsebino dovoljenja bo skladno z 
zahtevami direktive določil predpis vlade. Vsi zahtevani ukrepi 
bodo v največji meri že določeni s predpisi iz 17., 18., 19. in 20. 
člena predlaganega zakona. V določenih primerih, predvsem ko 
bo okolje čezmerno obremenjeno, bodo v dovoljenju lahko 
zahtevani tudi dodatni ukrepi ali pogoji, pod katerimi bo morala 
naprava obratovati. Posebej je urejen tudi primer, ko je naprava 
vključena v trgovanje z emisijami. Takrat v dovoljenju ne bo 
določena dopustna vrednost ali količina emisije toplog rednih plinov 
v zrak, ampak obveznost, da upravljavec naprave na določen 
način preda ustrezno količino emisijskih kuponov. Več o tem je v 
obrazložitvi poglavja o trgovanju z emisijami toplogrednih plinov. 

Zaradi posebnih pogojev ob zagonu, ustavitvi ali okvari naprave 
je upravljavcu po določbi 75. člena omogočeno, da ob predložitvi 
posebnega programa ukrepov za določen čas, vendar ne več 
kot za 6 mesecev, ne izpolnjuje vseh zahtev iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. 

V 76. členu je določen način ugotavljanja izpolnjenosti pogojev 
pred začetkom obratovanja naprave. Če je bila naprava predmet 
gradnje, se izpolnjenost pogojev ugotavlja v postopku pridobitve 
uporabnega dovoljenja, vanj pa mora biti vključeno tudi ministrstvo. 
Če pa ni šlo za gradnjo, mora upravljavec ministrstvo obvestiti o 
nameravanem začetku delovanja naprave najmanj 15 dni pred 
tem. 

77. členu predlaganega zakona ureja spremembo dovoljenja v 
primeru večje spremembe naprave, v 78. členu pa je urejena 
sprememba dovoljenja po uradni dolžnosti. 
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Upravljavec mora vsako spremembo, ki bi lahko pomembneje 
vplivala na okolje, pisno in z vročilnico prijaviti ministrstvu. Kaj se 
šteje za večjo spremembo, je določeno v drugem odstavku 68. 
člena predlaganega zakona. Ministrstvo na podlagi prejetega 
obvestila presodi ali gre za večjo spremembo ali ne. Če presodi, 
da gre za večjo spremembo, mora v 30 dneh od prijave obvestiti 
o tem upravljavca naprave in ga pozvati, da v zahtevanem roku 
vloži vlogo s sestavinami iz 70. člena tega zakona. Če upravljavec 
naprave tega v zahtevanem roku ne stori, bo ministrstvo štelo, 
da je upravljavec naprave o svoji nameri odstopil. Po pridobitvi 
popolne vloge bo ministrstvo v treh mesecih odločilo o spremembi 
veljavnega dovoljenja. Če upravljavec naprave v 30 dneh od prijave 
ne bo dobil obvestila ministrstva, bo lahko nadaljeval s svojimi 
deli, saj se bo štelo, da pri njegovih delih ne gre za večjo 
spremembo naprave v smislu tega zakona. 

Okoljevarstveno dovoljenje bo ministrstvo lahko spremenilo pred 
iztekom njegove veljavnosti tudi po uradni dolžnosti, če bodo 
izpolnjeni pogoji, določeni v 78. členu predlaganega zakona. V teh 
primerih bo moralo ministrstvo o svoji nameri obvestiti upravljavca 
naprave vsaj tri mesece pred izdajo spremenjene odločbe, v njej 
pa bo določilo tudi rok, do katerega mora upravljavec naprave 
njeno obratovanje prilagoditi novim pogojem. 

V členih od 79 do 81 so urejeni primeri, ko okoljevarstveno 
dovoljenje preneha veljati. Poleg izteka samega roka veljavnosti 
(v kolikor ta seveda ni bil podaljšan), se to zgodi tudi v primeru 
odvzema zaradi kršitev določb tega zakona, ki vključuje tudi 
kršitve inšpekcijskih odločb (80. člen), prenehanja delovanja 
naprave ali prenehanju upravljavca (81. člen). Tako v primeru 
prenehanja delovanja naprave kot v primeru prenehanja 
upravljavca (stečaj, likvidacija) mora upravljavec o tem obvestiti 
ministrstvo. Obvestilo mora vsebovati navedbe in dokazila, na 
podlagi katerih bo ministrstvo ugotovilo, ali so bile oziroma bodo 
izpolnjene zahteve iz okoljevarstvenega dovoljenja, ki se nanašajo 
na čas po prenehanju delovanja naprave ali upravljavca. Če bodo 
ugotovitve pozitivne, bo ministrstvo izdalo odločbo o prenehanju 
veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja. 

2.2. K okoljevarstvenemu dovoljenju za druge 
naprave (členi od 82 do 85) 

V členih od 82 do 85 je urejeno pridobivanje okoljevarstvenega 
dovoljenja tudi za druge naprave, ki povzročajo onesnaževanje 
okolja z emisijami. Te naprave bodo določene s predpisi vlade iz 
17. člena predlaganega zakona, kjer bodo določene mejne 
vrednosti emisij in s tem tudi viri onesnaževanja oz. naprave, ki 
morajo izpolnjevati predpisane zahteve. Prav tako bodo morali 
pridobiti okoljevarstveno dovoljenje izvajalci določenih ravnanj z 
odpadki, kot bo določal predpis iz 20. člena predlaganega zakona. 
V primeru teh naprav ali dejavnosti javnost ne bo vključena v 
postopke pridobivanja okoljevarstvenih dovoljenj, ker ne gre za 
naprave, za katere bi bila udeležba javnosti zahtevana z že 
omenjeno Aarhuško konvencijo ali direktivami EU. 

2.3. K okoljevarstvenemu dovoljenju za obrate (členi 
od 86 do 91) 

Na podoben način je v členih od 86 do 91. urejen tudi postopek 
pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja za delovanje obratov, 
skladno z zahtevami direktive 96/82/ES o obvladovanju nevarnosti 
večjih nesreč (SEVESO direktiva), ki državam nalaga, da 
vzpostavijo sistem nadzora nad obratovanjem obratov z nevarnimi 
snovmi na svojem ozemlju in da tudi sosednje države obveščajo 
o možnih večjih nesrečah, ki bi lahko imele učinke njihovem 
ozemlju. To so obrati, v katerih so prisotne ali bi v primeru okoljske 
nesreče lahko nastale nevarne snovi. Te snovi in z njimi povezane 

varnostne zahteve, ki jih mora izpolnjevati upravljavec obrata bo 
določila vlada na podlagi pooblastila iz 18. člena predlaganega 
zakona, izpolnjenost zahtev pa bo ugotovljena v postopku 
pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja. 

3. K združevanju postopkov (člena 92 in 93) 

Zaradi izključitve podvajanja postopkov je v 92. členu 
predlaganega zakona predvidena njihova združitev, saj gre v 
primerih posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje (51. člen), naprav, ki lahko povzročijo 
onesnaževanje večjega obsega (68. člen), drugih naprav (82. 
člen) in obratov (86. člen) za presečne množice. Zaradi tega je 
mogočih pet temeljnih položajev in njihovih kombinacij, v katerih 
se bodo znašli isti objekti: 

1. poseg iz 51. člena je hkrati tudi naprava iz 68. člena, 
- poseg iz 51. člena je hkrati tudi naprava iz 68. člena in obrat iz 
86. člena, 
2. poseg iz 51. člena je hkrati tudi druga naprava iz 82. člena, 
- poseg iz 51. člena je hkrati tudi druga naprava iz 82. člena in 
obrat iz 86. člena, 
3. poseg iz 51. člena je hkrati tudi obrat iz 86. člena, 
4. naprava iz 68. člena je hkrati tudi obrat 86. člena ali 
5. naprava iz 82. člena je hkrati tudi obrat 86. člena. 

V primeru gradnje nove naprave iz 68. ali 82. člena ali obrata iz 86. 
člena ali njihovih kombinacij, ki bodo tudi posegi iz 51. člena 
predlaganega zakona, bo namesto dveh ali celo treh izveden 
samo en postopek, ki pa bo vključeval elemente vseh tistih, ki jih 
bo združeval in so določeni v poostopkih za pridobivanje 
okoljevarstvenega soglasja oz. okoljevarstvenega dovoljenja za 
naprave in obrate. V teh primerih okoljevarstveno soglasje ne bo 
izdano, ampak bo nadomeščeno z okoljevarstvenim dovoljenjem. 

Združitev postopkov je urejena tudi v 93. členu, ko bi bila naprava 
iz 68. člena tega zakona ali druga naprava iz 82. člena hkrati tudi 
obrat iz 86. člena predlaganega zakona. V teh primerih bo moral 
upravljavec ene ali druge naprave v zvezi s pridobitvijo 
okoljevarstvenega dovoljenja za to napravo izpolniti tudi vse 
zahteve, ki so predpisane po 18. členu predlaganega zakona in 
se nanašajo na varnostne zahteve za obrate. 

4. K drugim dovoljenjem (člen 94) 

V 94. členu je urejeno pridobivanje dovoljenja za začasno ali 
občasno čezmerno obremenjevanje okolja, ki ga lahko izda 
ministrstvo v nujnih ali priložnostnih primerih. Če gre za 
obremenjevanje okolja s hrupom, povezanim z javno prireditvijo 
po predpisih o javnih prireditvah, bo takšno dovoljenje izdal pristojni 
občinski upravni organ. Tovrstnih dovoljenj ne bo mogoče izdati, 
če bi obremenitev lahko povzročila kritično obremenitev okolja. 

V. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA IN 
INFORMACIJE O OKOLJU (členi od 95 do 108) 

1. K spremljanju stanja okolja (členi od 95 do 102) 

Peto poglavje predloga zakona ureja pridobivanje, obdelavo in 
shranjevanje podatkov ter dajanje informacij s področja varstva 
okolja. 

V 3. členu predlaganega zakona je monitoring okolja opredeljen 
kot spremljanje in nadzorovanje okolja s sistematičnimi meritvami 
in drugimi metodami ter z njimi povezanimi postopki, s katerimi se 
pridobiva podatke, potrebne za vodenje politike varstva okolja. 
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Za pridobivanje potrebnih podatkov o stanju oziroma kakovosti 
okolja in o njegovem obremenjevanju iz posameznih virov se v 
državi spremljajo in nadzorujejo meteorološki, hidrološki, erozijski, 
geološki, seizmološki, radiološki in drugi geofizikalni pojavi (moni- 
toring naravnih pojavov), kakovost tal, voda in zraka, biotska 
raznovrstnost ter vplivi onesnaženosti okolja na zdravje 
prebivalstva (monitoring stanja okolja) in emisije v tla, vode in 
zrak (monitoring onesnaževanja okolja). Ti monitoringi so določeni 
v 95. členu predlaganega zakona. Spremljanje stanja na področju 
nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi se zagotavlja drugače - 
predvsem z evidencami o odpadkih in letnim poročanjem 
povzročiteljev, predelovalcev, odstranjevalcev ali zbiralcev 
odpadkov na podlagi izvršilnih predpisov iz 20. člena predloga 
zakona. 

S 96. členom so določene naloge države in občin pri zagotavljanju 
monitoringa okolja. Država je dolžna zagotavljati monitoring 
naravnih pojavov in monitoring stanja okolja, pri čemer so 
pristojnosti za monitoring stanja okolja po določbah drugega 
odstavkom porazdeljene - večji del monitoringa stanja okolja je v 
pristojnosti ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, za 
posamezne dele pa sta pristojni še ministrstvi, pristojni za 
ohranjanje narave in zdravje. Država je dolžna zagotoviti tudi 
spremljanje in nadzorovanje okolja v primem okoljske nesreče, 
pa tudi monitoring emisij razpršenih virov onesnaževanja, npr. iz 
vozil. Občinam je dana pristojnost, da zagotavljajo podrobnejši ali 
posebni monitoring stanja okolja, pri čemer morajo pridobljene 
podatke brezplačno posredovati ministrstvu, pristojnemu za 
okolje, da jih lahko vključuje v svoje baze podatkov. 

Predmet monitoringa okolja, ki ga ureja ta člen, njegov obseg in 
način izvajanja se bo določal z izvršilnimi predpisi, prav tako pa 
tudi pogoji, ki jih mora izpolnjevati izvajalec monitoringa za pridobitev 
predpisanega pooblastila. 

Ta del monitoringa ureja 68. člen veljavnega ZVO, na njegovi 
podlagi so že izdani nekateri izvršilni predpisi, v precejšnji meri 
pa se monitoring tudi že izvaja. 

V 97. členu je zaradi posebnih zahtevna tem področju podrobneje 
urejen geološki, seizmološki in geofizikalni monitoring, ki ga v 
okviru monitoringa naravnih pojavov skladno s prejšnjim členom 
zagotavlja ministrstvo, pristojno za varstvo okolja. Člen določa 
obseg analitičnih, proučevalnih, prognostičnih in drugih strokovnih 
nalog, ki sestavljajo spremljanje in nadzorovanje omenjenih 
naravnih pojavov, in s tem neločljivo povezane strokovne naloge, 
ki se nanašajo na varstvo in zaščito pred potresi, geološkimi in 
drugimi nevarnostmi ter na zgodnje opozarjanje, preprečevanje 
in sanacijo ter varnost objektov in naprav. 

Zaradi izvajanja monitoringa naravnih pojavov in stanja okolja je v 
98. členu predlaganega zakona predvideno, da mora lastnik ali 
drug posestnik zemljišča, na katerem se bo monitoring izvajal, 
trpeti določena dejanja izvajalca monitoringa. Izvajalec mora 
predpisana dela izvajati tako, da v najmanjši možni meri vpliva na 
rabo in stanje zemljišča, njegov lastnik ali drug posestnik pa je 
upravičen do odškodnine le za tisto navadno škodo, ki jo izvajalec 
monitoringa ni uspel odpraviti sam. Če bi izvajanje monitoringa 
zahtevalo večji poseg v lastninsko pravico, je predvidena možnost 
odškodnine ali nadomestila, v končni posledici pa tudi razlastitev, 
ki se izvede po predpisih o razlastitvi. 

Pomemben del podatkov o onesnaževanju okolja z emisijami iz 
posameznih virov (monitoring onesnaževanja okolja) se pridobiva 
v okviru obratovalnega monitoringa, ki so ga po določbah 99. 
člena dolžni zagotavljati tisti povzročitelji obremenitve, ki opravljajo 
dejavnost, s katero lahko povzročajo emisije snovi in energije v 
okolje. Obratovalni monitoring, ki ga zagotavlja povzročitelj, lahko 
obsega tudi določen del monitoringa naravnih pojavov ali 

monitoringa stanja, če s svojo dejavnostjo neposredno vpliva 
nanje ali neposredno povzroča njihovo spremembo. Prav tako je 
del obratovalnega monitoringa spremljanje in nadzorovanje tistih 
dejavnikov, zaradi katerih povzročiteljeva dejavnost predstavlja 
tveganje za okolje kot verjetnost, da v določenih okoliščinah ali v 
določenem času lahko škoduje okolju ali življenju ali zdravju ljudi. 
Obratovalni monitoring lahko izvaja le oseba, ki izpolnjuje 
predpisane pogoje in pridobi pooblastilo ministrstva, pristojnega 
za varstvo okolja, pri čemer je to lahko povzročitelj sam, ali pa to 
zanj izvaja druga pooblaščena oseba. 

Predmet, obseg in zasnovo obratovalnega monitoringa določi 
minister, pristojen za varstvo okolja, v podzakonskem predpisu, 
prav tako pa tudi pogoje za izvajalce tega monitoringa in 
metodologijo njegovega izvajanja. Obratovalni monitoring kot 
dolžnost povzročitelja onesnaževanja ureja 70. člen ZVO, tako 
da je večina teh izvršilnih predpisov že uveljavljena. 

Obravnavani člen vsebuje tudi obveznost povzročitelja 
obremenitve, da podatke, pridobljene z obratovalnim 
monitoringom, sporoča ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, 
pa tudi občini, na območju katere delujejo. 

Zagotavljanje kakovosti monitoringa je do določene stopnje že 
določeno v členih 97 in 99, po katerih se (lahko) določi akreditacija 
po Zakonu o akreditaciji (Ur. list RS, št. 59/99) kot potrdilo o 
usposobljenosti izvajalca monitoringa. Akreditacija temelji na 
evropskih (in posledično slovenskih) standardih za zagotavljanje 
kakovosti in usposobljenosti laboratorijev in drugih organov za 
ugotavljanje skladnosti, katerih izpolnjevanje letno preverja 
nacionalna akreditacijska služba. Poleg tega je s členom 100 
predvideno, da ministrstvo lahko dodatno preverja kakovost 
izvajanja monitoringa, kjer preverjanje preko instituta akreditacije 
ni mogoča, predvsem s preverjanjem ustreznosti rezultatov tega 
monitoringa. Pri tem se bodo uporabljale priznane metode 
preverjanja, kot so: zahteva izvajalcem monitoringa, da sodelujejo 
v programih preskušanja strokovne usposobljenosti - in 
ugotavljanje uspešnosti takega sodelovanja, spodbujanje in 
organiziranje programov preskušanja strokovne usposobljenosti 
za potrebe monitoringa, analiziranje poročil o izvajanju monitoringa 
z namenom ugotoviti pravilnost in konsistentnost rezultatov 
monitoringa, organiziranje in izvedba naključnih meritev 
parametrov monitoringa in primerjava teh rezultatov z rezultati iz 
poročil o monitoringu, ipd. 

Člen 101. določa možno ukrepanje ministrstva (odvzem 
pooblastila) v primeru, da se ugotovi nepravilnosti pri izvajanju 
monitoringa (npr. nesodelovanje ali neuspešno sodelovanje v 
programih preskušanja strokovne usposobljenosti, kršitve pravil 
o poročanju, odstopanje rezultatov monitoringa od rezultatov 
naključnih merjenj ipd.). 

2. K registru (člen 102) 

V 102. členu je določena vzpostavitev in vzdrževanje posebnega 
registra varstva okolja, ki v veljavnem ZVO ni bil predviden, 
potreben pa je zaradi zahtev EU. Register vodi in vzdržuje 
ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, vsebuje pa štiri različne 
evidence: oseb, ki imajo okoljevarstveno dovoljenje, izvajalcev 
gospodarskih javnih služb varstva okolja, in oseb, ki imajo 
pooblastila ali potrdila za opravljanje dejavnosti varstva okolja, 
določena s tem zakonom in njegovimi podzakonskimi predpisi 
(npr. za zbiranje odpadkov, izvajanje monitoringa ipd.), ter evidenco 
EMAS (evidenco organizacij, vključenih v sistem 
okoljevarstvenega vodenja organizacij skladno z 31. členom 
predlaganega zakona). Ministrstvo potrebuje register za izvajanje 
nalog in postopkov iz svoje pristojnosti, predstavlja pa tudi 
pomemben del podatkov za informacijski sistem varstva okolja. 
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Register je pomemben tudi za seznanjanje javnosti z okoljskimi 
podatki. 

3. K informacijskemu sistemu okolja (103. člen) 

V 103. členu je določena osnovna vsebina informacijskega 
sistema varstva okolja na ravni države, katerega vodenje in 
vzdrževanje na podlagi tega člena zagotavlja ministrstvo, pristojno 
za varstvo okolja. V tretjem odstavku so določeni viri podatkov, ki 
so poleg podatkov, pridobljenih na podlagi tega zakona (npr. 
podatki, pridobljeni z monitoringom okolja, z letnimi poročili 
povzročiteljev obremenitve in izvajalcev dejavnosti varstva okolja, 
podatki iz registra varstva okolja), podlaga za oblikovanje 
informacijskega sistema. Ti podatki se bodo zbirali oz. jih bodo 
njihovi upravljavci posredovali podatke skladno z zakonom, ki 
posamezne podatke urejajo (npr. statistika po zakonu o državni 
statistiki). V četrtem odstavku določena obveznost nosilcev teh 
baz podatkov, da ministrstvu tekoče pošiljajo podatke, ki jih 
zahteva za potrebe delovanja informacijskega sistema. 

4. K obveščanju javnosti o okoljskih podatkih (členi 
od 104 do 106) 

Obveznost poročanja o stanju na področju varstva okolja je 
določena že z veljavnim ZVO v njegovem 75. členu. Vlada oziroma 
pristojno ministrstvo je dolžno pripraviti poročilo o stanju okolja 
vsako leto, obravnava in sprejema pa ga Državni zbor. Takšna 
pogostost poročanja se je pokazala kot neustrezna, saj se stanje 
okolja ne spreminja tako hitro, na letni ravni tudi ni mogoče slediti 
trendom spreminjanja okolja, nenazadnje pa že sama izdelava 
celovitega poročila o stanju okolja terja določen čas. V tem delu je 
predlagatelj sledil tudi zahtevam Aarhuške konvencije in direktivi 
EU o prostem dostopu do informacij, ki predvideva redno 
poročanje o stanju okolja najmanj na vsaka štiri leta Tako naj bi po 
določbah 104. člena predloga zakona ministrstvo, pristojno za 
varstvo okolja, vladi v sprejem predložilo obsežno in celovito 
poročilo o stanju okolja najmanj vsako četrto leto. Vsebina takšnega 
obsežnega poročila je določena v 105. členu predloga zakona. 
Vlada bo sprejeto poročilo posredovala Državnemu zboru, ki se 
bo odločil, ali se bo z njim le seznanil, ali pa bo opravil njegovo 
obravnavo. 

V vmesnem obdobju je ministrstvo dolžno pripravljati poročila o 
okolju v obliki kazalcev, s katerimi bi prikazali stanje in spremembe 
okolja ali njegovih posameznih delov (kazalci kakovosti voda, 
podzemnih voda, zraka, tal). 

Poročila o stanju okolja so pomemben način obveščanja javnosti 
o okoljskih podatkih, zato morajo biti objavljena na način, da so 
dostopna širši javnosti. 

Skladno z zahtevami Aarhuške konvencije in ustrezne direktive 
EU, da je treba zagotoviti obveščanje in seznanjanje čim širše 
javnosti z okoljskimi podatki, je v 106. členu predlaganega zakona 
določena obveznost ministrstva, pristojnega za varstvo okolja, 
da ob upoštevanju predpisov, ki urejajo dostop javnosti do 
informacij javnega značaja, določene okoijske podatke posreduje 
tudi v svetovni splet. Člen določa tudi osnovne vsebine, ki se 
posredujejo v svetovni splet. 

Vrsta ratificiranih mednarodnih pogodb na področju varstva okolja, 
predvsem pa večina direktiv EU, ki urejajo posamezna področja 
varstva okolja, vsebuje zahteve, povezane s sporočanjem 
določenih podatkov o stanju in obremenjevanju okolja ter ukrepih 
za njegovo zmanjševanje, preprečevanje ali odpravo. Način in 
oblika ter roki sporočanja podatkov so največkrat določeni v 
omenjenih pogodbah ali v pravnih aktih EU. Ker je način poročanja 
po mednarodnih pogodbah urejen v samih pogodbah, je v 107. 

členu ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, določeno kot or- 
gan, ki je pristojen za posredovanje in izmenjavanje podatkov na 
področju varstva okolja s pristojnimi organi EU na podlagi 
predpisov EU. 

5. K dostopu do okoljskih podatkov (člen 108) 

Predmet 108. člena predlaganega zakona so določbe, ki skupaj 
z definicijo okoljskega podatka iz 3. člena predlaganega zakona 
in zakonom o dostopu javnosti do informacij javnega značaja 
(ZDIJZ; Ur. I. RS, št. 24/03) tvorijo pravni okvir, s katerim so v 
slovenski pravni red prenesene zahteve Aarhuške konvencije in 
ustrezne direktive EU, ki se nanaša na prost dostop do informacij. 
ZDIJZ je sistemski zakon, ki določa postopek v zvezi z dajanjem 
informacij in pravna sredstva, predlagani zakon pa podrobneje 
določa, kaj je okoljski podatek. S tem v zvezi je treba predvsem 
opozoriti na tretji in četrti odstavek tega člena, kjer je določeno, 
kateri okoljski podatek je javen in nikakor ne more biti določen kot 
poslovna ali kakršnakoli druga skrivnost in s tem izključen iz 
javne dostopnosti, kot sicer omogoča ZDIJZ. To so podatki o 
emisijah onesnaževalcev okolja, podatki o nevarnih snoveh, ki 
so prisotne v obratu, in na poseben način pripravljeno varnostno 
poročilo, ki ga mora imeti upravljavec obrata. Javnost teh podatkov 
zahtevata tudi IPPC direktiva in SEVESO direktiva. 

VI. EKONOMSKI IN FINANČNI INSTRUMENTI 
VARSTVA OKOLJA (členi od 109 do 147) 

Prioritetni namen uvajanja ekonomskih instrumentov v sistem 
varstva okolja je zagotavljanje povzročiteljem obremenjevanja 
okolja finančni vir za zmanjšanje stopnje njihovega obremenjevanja 
onesnaženosti in vzpostavljanje tržnih pogojev za vzpodbujanje 
varstva okolja in varčevanja z deli okolja (naravnimi viri). Uporaba 
ekonomskih instrumentov predstavlja vir prihodkov, kijih je mogoče 
racionalno uporabiti za izdatke za varstvo okolja. 

Ekonomski instrumenti so po pravilu spodbude tržnemu obnašanju 
gospodarskih subjektov, vendar pa ne delujejo spontano, temveč 
jih je potrebno administrativno določiti. Uvajanje posredno delujočih 
ekonomskih inštrumentov varstva okolja je namenjeno doseganju 
ciljev varstva okolja in trajnostnega gospodarskega razvoja. 

Že v 5. Okoljskem akcijskem programu EU (The 5th Environ- 
mental Action Programme: "Towards Sustainability") iz leta 1982 
je določena uporaba ekonomskih in fiskalnih instrumentov kot 
prednostni pristop k integriranju ekonomskega in okoljskega vidika 
gospodarskega razvoja v celotnem življenjskem ciklu izdelka od 
izvora preko proizvodnje, distribucije, uporabe in končne 
odstranitve. Poleg tega pa priporoča, naj okolju prijazni izdelki 
predstavljajo komparativno prednost vseh modernih 
gospodarstev. 

109. člen predlaganega zakona določa vrste ekonomskih in 
finančnih instrumentov na področju varstva okolja, ki so v 
nadaljnjih členih podrobneje opredeljeni. 

1. K okoljskim dajatvam (člen od 110 do 112) 

Namen in vrste okoljskih dajatev so predmet 110. člena 
predlaganega zakona. Namen uvedbe okoljskih dajatev je 
vključitev stroškov ukrepov varstva okolja in rabe naravnih dobrin 
ter odprave škode obremenjevanja okolja v ceno blaga in storitev, 
ki povzročajo obremenjevanje okolja. Hkrati so te dajatve lahko 
ustrezna motivacija za tmanjševanje obremenjevanja okolja 
oziroma "sredstvo" integracije ekonomske in okoljevarstvene 
politike. 
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Okoljske dajatve bodo določene v višini, ki bo enaka mejnim 
stroškom izdelka ali storitve. Povzročitelji onesnaževanje okolja 
s svojo dejavnostjo (proizvodnjo izdelka ali storitve) povzročajo 
obremenjevanje okolja. Medtem ko povzročitelji onesnaževanja 
svoje lastne stroške proizvodnje znajo izračunati in jih vključijo v 
lastno ceno svojega izdelka ali storitve, ne vedo pa kakšni so 
družbeni, okoljski stroški onesnaževanja okolja, ki jih povzroča 
njihova dejavnost okolju, posledično pa družbi v celoti. Njihove 
lastne stroške proizvodnje oziroma stroške izvajanja dejavnosti 
jim povrne trg (oziroma kupci njihovih izdelkov in storitev), ki jim 
priznajo njihovo lastno ceno. Gre za stroške, ki so internalizirani, 
torej vključeni v lastno ceno. Del teh stroškov predstavljajo tudi 
stroški, ki jih imajo povzročitelji onesnaževanja okolja zaradi 
izpolnjevanja predpisanih zahtev glede emisij in drugih pravil 
ravnanja. Ker pa trga onesnaževanja okolja, ki bi omogočil v 
lastno ceno vključiti vse stroške onesnaževanja okolja praviloma 
ni, povzročitelji onesnaževanja ne morejo upoštevati celotnih 
stroškov onesnaževanja okolja, do katerega lahko prihaja, kadar 
ne glede na njihovo izpolnjevanje še vedno povzročajo 
onesnaževanje okolja. Povzročitelji onesnaževanja okolja lahko 
eksterne stroške onesnaževanja okolja lahko internalizirajo šele, 
ko jim družba »pove« koliko znašajo ti dodatni stroški 
onesnaževanja; tako, da jim zakonodajalec predpiše okoljsko 
dajatev, katere višina je enaka mejnim stroškom onesnaževanja. 
S tem povzročitelj onesnaževanja okolja prilagodi svojo 
stroškovno funkcijo resničnim »družbenim« stroškom (skupek 
lastnih in eksternih stroškov) proizvodnje oziroma izvajanja 
dejavnosti. 

Pozitivni učinki okoljskih dajatev so predvsem v tem, da v ceno 
končnih izdelkov in storitev vključijo eksterne stroške (torej tudi 
stroške, ki jih onesnaževalec ne plačuje), spreminjajo vedenje 
potrošnikov in proizvajalcev, spodbujajo cenovno učinkovite in 
inovativne pristope, povečujejo konkurenčnost ter spodbujajo 
zaposlovanje, upoštevajo različne vire onesnaževanja in 
pospešujejo krepitev drugih instrumentov, predvsem 
administrativnih, regulacijskih ukrepov. 

V111. členu je določena možnost vračila, oprostitev ali zmanjšanje 
plačila okoljskih dajatev. Ukrepi zmanjšanja obremenjevanja okolja 
po teh določbah morajo biti usklajeni s EU politiko državnih pomoči 
na področju varstva okolja, ki je opredeljena v Smernicah o 
dovoljenih oblikah državne pomoči na področju varstva okolja 
(Community Guidelines on State Aid tor environment protection 
O J C 37, 3.2.2001), v slovenski pravni red pa prenesena z 
določbami Zakona o nadzoru državnih pomoči (UL RS št. 1/00) in 
Uredbe o namenih in pogojih dodeljevanja državnih pomoči in 
ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči 
(UL RS št. 38/03). 

Med okoljske dajatve je po določbah 112. člena predlaganega 
zakona treba šteti tudi različna povračila za rabo naravnih dobrin 
(npr. povračilo za rabo vode), ki pa so podrobneje predpisana v 
zakonih, ki urejajo rabo naravnih dobrin, npr. omenjeno vodno 
povračilo v zakonu o vodah. 

2. K finančnim jamstvom za namene varstva okolja 
(člen 113) 

Predlagatelj zakona z določbo 113. člena uvaja dodaten 
ekonomski instrument, ki vladi omogoča, da lahko povzročiteljem 
obremenjevanja okolja predpiše obveznost, da zagotovijo finančno 
jamstvo za primer poplačila stroškov obremenjevanja okolja pri 
opravljanju njihove dejavnosti in po njenem prenehanju. Predvideni 
obliki teh jamstev sta zlasti sklenitev zavarovanja kot oblika 
zavarovalniškega posla ali bančna garancija kot oblika bančnega 
posla. S to določbo je dana pravna podlaga za naprtitev obveznosti 
zagotavljanja finančnega jamstva npr. upravljavcem odlagališč 
kot dela obveznega ravnanja v zvezi z načrtovanjem, gradnjo, 

obratovanjem in zapiranjem odlagališča. S tem predlagatelj zakona 
v slovenski pravni red prenaša zahtevo direktive o odlaganju 
odpadkov (ki je bila sicer v slovenski pravni red v celoti prenesena 
s Pravilnikom o odlaganju odpadkov), ki določa, da je upravljavec 
odlagališča dolžan že pri vlogi za pridobitev dovoljenja za odlaganje 
odpadkov predložiti dokazilo o finančnem jamstvu za predpisano 
izvajanje njegove dejavnosti in po njenem prenehanju. Podoben 
primer je tudi pri izvozu, uvozu ali tranzitu nevarnih odpadkov, 
kjer je po zahtevah Baselske konvencije in ustrezne uredbe EU 
zahtevano finančno jamstvo, s katerim oseba, ki se ukvarja z 
uvozom, izvozom ali tranzitom nevarnih odpadkov jamči, da bodo 
v primeru napak na voljo sredstva, s katerimi bo sama, v primeru 
subsidiarno prevzete odgovornosti pa država, z nevarnimi 
odpadki ravnala tako kot zahteva konvencija oz. uredba. 

3. H kavcijam in drugim oblikam varščine za 
namene varstva okolja (člen 114) 

Predlagatelj zakona z določbo 114. člena daje možnost Vladi RS, 
da z izvršilnimi predpisi določi kavcijo ali druge oblike varščin kot 
spodbude proizvajalcem ali potrošnikom, kadar želi doseči 
zagotovitev vračanja izrabljenih ali neuporabljenih naprav, 
tehnologij, izdelkov in njihove embalaže in na ta način spodbujati 
na primer primernejše oblike ravnanja z določenimi vrstami 
odpadkov. 

4. K trgovanju s pravicami do emisije (člen 115) 

V 115. členu predlaganega zakona je na splošno določen eden 
od ekonomskih instrumentov varstva okolja, to je trgovanje s 
pravicami do emisije. Ta instrument je že nekaj časa v uporabi v 
ZDA, pa tudi v nekaterih evropskih državah (Velika Britanija, 
Danska itd.). V ZDA je omogočeno trgovanje s pravicami do emisije 
S02 in NOx, v Veliki Britaniji in na Danskem pa s C02. 

4.1. K trgovanju s pravicami do emisije toplogrednih 
plinov (členi od 116 do 138) 

Predlog zakona v podpoglavju Trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov vsebuje določbe, s katerimi se omogoča 
trgovanje z emisijami toplogrednih plinov (v nadaljevanju TGP) 
kot eno vrsto plinov, s katerimi emisijami bo mogoče trgovati. S 
tem se v slovenski pravni red prenašajo poleg zahtev Kjotskega 
protokola tudi zahteve direktive 2003/87/EC o vzpostavitvi sheme 
za trgovanje s pravicami emitirati TGP. 

Trgovanje s pravicami emitirati TGP predstavlja enega od treh 
fleksibilnih mehanizmov uresničevanja obveznosti, ki so jih države 
prevzele s podpisom in ratifikacijo Kjotskega protokola. Skladno 
s določili Kjotskega protokola se tkim. kjotski fleksibilni mehanizmi 
(trgovanje z emisijami, skupno izvajanje projektov zmanjševanja 
emisij in mehanizem čistega razvoja med razvitimi in državami v 
razvoju) uporabljajo dopolnilno k ukrepom, ki jih vsaka država 
podpisnica izvaja na lastnem ozemlju. 

Slovenija je oktobra 1988 podpisala in julija 2002 tudi ratificirala 
Kjdtski protokol, s katerim je prevzela - enako kot države članice 
EU in večina držav, ki vanjo vstopajo - obveznost osem odstotnega 
zmanjšanja emisij TGP v prvem ciljnem obdobju od 2008 do 2012 
glede na izhodiščno leto 1986. 

Po navedeni direktivi postanejo pravice emitirati TGP 1. januarja 
2005 predmet trgovanja v okviru držav EU in sicer v prvem 
obdobju, ki zajema čas od 2005 do 2008. Direktiva zajema tudi 
nadaljnja obdobja, ki pa so že prilagojena obdobjem iz Kjotskega 
protokola, vendar neodvisno od njegove uveljavitve. Trgovanje s 
pravicami do emisije TGP je pomemben instrument doseganja 
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ciljev politike zmanjševanja emisij TGP na ekonomsko učinkovit 
in stroškovno najcenejši način. 

V 116. členu predlagatelj povzema zahtevo direktive, da mora 
imeti vsaka naprava, ki izpušča TGP, dovoljenje za njihovo 
izpuščanje. Vrste naprav, dejavnosti in TGP bo določila vlada z 
uredbo tako, da bo prevzela vsebino priloge direktive, kjer so te 
že določene. 

Vsebina dovoljenja za izpuščanje TGP je določena v 117. členu 
predlaganega zakona. Poleg podatkov o upravljavcu, opisa 
dejavnosti in emisij iz naprav zahtev povezanih z obratovalnim 
monitoringom in poročanjem, vsebuje tudi obveznost, da 
upravljavec naprave v določenem času po zaključku 
koledarskega leta preda emisijske kupone v obsegu, ki ustreza 
celotni količini emisije TGP iz posamezne naprave v preteklem 
letu. 

V členih 118,119 In 120 so urejeni primeri, ko je treba dovoljenje 
spremeniti zaradi spremembe na napravi ali spremembe firme in 
sedeža upravljavca, obveznosti upravljavca v primeru prenehanja 
naprave in upravljavca in odvzem dovoljenja za izpuščanje TGP. 

Določba 121. člena napotuje na uporabo postopkov, kadar je 
naprava, ki izpušča TGP hkrati tudi naprava, ki mora pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje po določbah tega zakona. Glede na 
vrsto naprav, ki bodo morale pridobiti dovoljenje za izpuščanje 
TGP, bodo to v večini primerov naprave, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje večjega obsega (takoimenovane IPPC naprave), 
saj gre skoraj v celoti za identične naprave. Tudi direktiva sama v 
formalnem pomenu besede dopolnjuje IPPC direktivo, s tem ko 
določa, da se v primeru izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za 
IPPV napravo dopustne mejne vrednosti emisije za neposredno 
izpuščanje TGP iz te naprave ne določijo, razen če je to potrebno 
zaradi predpisanih zahtev v zvezi z ohranjanjem ali izboljšanjem 
okolja na lokalnem območju, kjer je naprava. 

Predlog zakona v 122. členu opredeljuje pravico do emisije TGP 
plinov v obsegu emisijskih kuponov, ki jih je upravljavec pridobil 
za napravo na podlagi državnega načrta razdelitve teh kuponov, 
v 123. členu pa njihovo obličnost, s tem pa posredno tudi njihovo 
naravo. 

Ker je bila direktiva 2003/97/EC sprejeta šele 2. julija 2003 in 
objavljena v Uradnem listu EU šele 25.10.2003, njen prenos v 
pravne rede držav članic in pristopnic še poteka. Direktiva 
opredeljuje pravico do emisije TGP kot predmet trgovanja, ne 
opredeljuje pa eksplicitno njene pravne narave oziroma obličnosti. 
V osnutkih predpisov, ki so bili predlagatelju dostopni (Nizozemska, 
ZRN, Avstrija, Velika Britanija), in po drugih dostopnih informacijah, 
so pravice kot predmet trgovanja različno poimenovane: v 
nemškem osnutku zakona kot »Befugnis zur Emission«, V 
avstrijskem kot »Zertificat«, v francoskem izrazju kot »quotas« 
in v angleškem osnutku predpisa vlade kot »allowance«, vendar 
nobeden od dostopnih osnutkov predpisov eksplicitno ne določa 
pravne narave pravice. 

Upravljavec naprave pridobi pravico do emisije TGP z dovoljenjem 
za izpuščanje TGP, količina TGP, ki jo upravljavec naprave lahko 
izpusti v zrak, pa je določena z državnim načrtom in je skladna z 
mednarodno sprejetimi obveznostmi za zmanjšanje TGP. Pri tem 
gre za izpolnjevanje enega od ciljev zakona, to je zmanjševanje 
obremenjevanja okolja s TGP. Da bi se ta cilj dosegel na način, ki 
bi bil za upravljavca ekonomsko najbolj ugoden, ne torej enostavno 
s prisilo, da mora v določenem roku zmanjšati svoje emisije za 
določeno količino (kot je npr. v nekaterih drugih primerih na podlagi 
17. člena predlaganega zakona), je upravljavcu naprave dodeljena 
dovoljena količina emisije TGP v obliki emisijskih kuponov, zakon 

pa dovoljuje, da upravljavec eventualne viške TGP proda. Do teh 
viškov upravljavec naprave pride tako, da z različnimi lastnimi 
ukrepi zmanjša emisijo TGP, če pa tega ne želi ali ne more izvesti, 
pa bo moral manjkajočo količino TGP kupiti. Zaradi likvidnosti trga 
pa je določeno tudi, da se z nakupom in prodajo emisijskih kuponov 
lahko ukvarja vsakdo. Iz tega izhaja, da pravica do emisije ni 
premoženjska pravica (ali npr. stvarna pravica) upravljavca 
naprave. Zaradi tega tudi emisijski kupon ne more biti opredeljen 
kot vrednostni papir, zato trgovanje z emisijskimi kuponi ne velja 
zakonodaja, ki ureja trg vrednostnih papirjev. Omenjenemu se 
pridružuje tudi uradno mnenje evropske Komisije, Generalnega 
direktorata za trg (EC DG Market), ki je proučilo skladnost 
omenjene direktive z evropsko zakonodajo, ki ureja enotni trg 
finančnih storitev oziroma konkretno vrednostnih papirjev. V 
svojem mnenju omenjeni direktorat ugotavlja, da pravica do emisije 
TGP kot predmet trgovanja po definiciji ni skladna z drugimi 
finančnimi instrumenti, ki jih ureja evropska zakonodaja o enotnem 
trgu finančnih storitev in pri tem navaja Council Directive 93/22/ 
EEC of 10 May 1993 on investment services in the securities field 
(OJ L141, 11.6.1993) in Directive 2003/6/EC of The Europpan 
parliament and the Council of 28 january 2003 on insider dealing 
and market manipulation (market abuse). Enako govorijo tudi 
dosedanje izkušnje držav zunaj Evrope, kjer se trguje z emisijskimi 
pravicami (npr. v ZDA z S02) in nekaterih držav članic (v Veliki 
Britaniji in na Danskem s C02) in je to trgovanje podobno trgovanju 
z blagom. Ne kateregakoli blaga, ampak kot standardiziranega 
artikla (s predpisi poenotene lastnosti borznega blaga: enotne 
mere, kakovost, količina) na svetovnih blagovnih borzah, s 
podobnimi pogoji trgovanja kot to velja za trgovanje s surovo 
nafto in drugimi minerali, pšenico, kavo, bombažem in drugimi 
kmetijskimi pridelki ter cvetjem in kovinami, pa tudi z zlatimi kovanci 
in ladijskim prostorom. 

Iz povedanega je mogoče zaključiti, da gre pri emisijski pravici, ki 
je izražena v obliki emisijskega kupona, za nov tip 
standardiziranega in tipiziranega blaga (angl.: commodity), s 
katerimi je mogoče trgovati. Na to kaže tudi v prvem odstavku 
123. člena predlagana definicija tone ekvivalenta ogljikovega 
dioksida, ki je enaka eni metrski toni C02 ali ustrezni količini 
drugega TGP z enakim potencialom globalnega ogrevanja ozračja, 
kar je tudi definicija iz direktive. 

Za določitev narave emisijskega kupona so pomembne še druge 
lastnosti trgovanja s tovrstnim blagom. Trgovanje na blagovni 
borzi kot permanentno organiziranem trgu poteka brez prisotnosti 
blaga, s katerim se trguje, zala so za borzno blago določeni tržni 
standardi in največkrat tudi standardne prodajne in nakupne 
količine (v primeru pravic emitirati TGP torej tona ekvivalenta 
C02). Ker je torej količinska enota določena (in kar je pomembno 
za druge vrste blaga tudi pariteta transporta), je rezultat ponudbe 
in povpraševanja le še trenutna cena. Glavni namen blagovne 
borze kot dela finančnega trga je seveda zagotavljanje likvidnosti 
posameznih oblik predmetov trgovanja, kar pomeni, da lahko 
ponudnik in povpraševalec po posamezni obliki predmeta 
trgovanja na določenem trgu ob določenem času in za določeno 
ceno uskladita svoje interese s tem, da kupita/prodata ali 
zamenjata posamezno obliko predmeta trgovanja. Tudi trgovanje 
oz. transakcije med posameznimi imetniki emisijskih kuponov se 
bo izvrševale elektronsko, na trgu pa se bodo po izkušnjah pojavili 
specializirani borzni posredniki, ki se bodo v trgovanju z emisijskimi 
kuponi našli tržno nišo. Ker pa se na blagovnih borzah poleg 
trgovanja z blagom trguje tudi z drugimi izvedenimi finančnimi 
instrumenti (kot npr. časovno preneseni posli, opcije, terminski 
posli, zamenjave), je zelo verjetno, da se bodo le-ti pojavili tudi 
vzporedno z razvojem trgovanja z emisijskimi kuponi. Upoštevajoč 
dejstvo, da so za to zainteresirane predvsem finančne institucije, 
bodo seveda omenjeni posli obogatili finančni trg kapitala. 
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Glede na to, da predlog zakona v 130. člena določa, da z 
emisijskimi kuponi in drugimi njim enakovrednimi pravicami lahko 
prosto trgujejo vse fizične in pravne osebe in upoštevajoč prej 
omenjeno, da bo predmet trgovanja opredeljen kot blago (sicer 
standardizirano in tipizirano), se skladno z določbo Zakona o 
davku na dodano vrednost, ki določa, da je predmet obdavčitve 
promet blaga in storitev, lahko predvideva, da bo trgovanje z 
emisijskimi kuponi predmet obdavčitve z davkom na dodano 
vrednost in davka od dobička pravnih oseb v primeru pravnih 
oseb in obdavčitve z dohodnino v primeru fizičnih oseb. 

Zgornje navedbe dopolnjuje predlog mednarodne zveze za 
računovodske standarde (International Accounting Standards 
Board), ki v svojem predloga »pravice do emisije« opredeljuje kot 
»neopredmetena sredstva« ter predvideva spremembo oziroma 
dopolnitev Mednarodno sprejetega standarda IAS 38. Ker bo 
Slovenija 1. januarja 2005, ko je predviden začetek trgovanja s 
pravicami do emisije toplogrednih plinov, že članica EU, bodo 
slovenska podjetja obvezna prevzeti mednarodno sprejete 
računovodske standarde enako kot vse države članice EU. 

Na podlagi določbe 124. člena bodo pristojna ministrstva (za 
varstvo okolja, energijo, gospodarstvo in finance) pripravila 
osnutek državnega načrta razdelitve emisijskih kuponov. Ta bo 
izdelan ob upoštevanju predpisanih kriterijev, vseboval pa bo 
eksplicitno določitev obdobja, za katerega se podeljujejo emisijski 
kuponi (praviloma za pet let), celotno količino emisijskih kuponov, 
ki jih bodo razdeljeni upravljavcem, seznam upravljavcev in 
naprav, za katere je bilo izdano dovoljenje za izpuščanje TGP in 
skupno količino emisijskih kuponov, ki posameznemu upravljavcu 
pripada za posamezno napravo v celotnem obdobju in v 
posameznem koledarskem letu. Načrt bo vseboval tudi odločitev 
oziroma določitev količine emisijskih kuponov, ki so namenjeni 
upravljavcem novih naprav ter način in pogoje pod katerimi se 
lahko nova naprava vključi v trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov. Za novo napravo se bo štela naprava, ki 
mora pridobiti dovoljenje za izpuščanje TGP ali ga mora spremeniti 
po tem, ko je vlada predlog državnega načrta prijavila Komisiji 
EU, skladno s 127. členom. 

Pristojna ministrstva bodo po določbah 125. člena v državni načrt 
lahko vključila tudi druge naprave,dejavnosti in TGP, če bo vlada 
za to dobila predhodno pozitivno mnenje pristojnega organa EU, 
to je po določbi 24. člena direktive Komisije EU. 

V126. členu predlaganega zakona je urejeno sodelovanje javnosti 
v postopku sprejemanja državnega načrta. Ministrstvo mora 
osnutek načrta 21 mesecev pred začetkom obdobja, na katerega 

l se načrt nanaša, javno objaviti in omogočiti javnosti dajanje mnenj 
in pripomb. Ta ima na voljo 30 dni od objave, da izrazi svoje 
mnenje in pripombe. 

Po zaključeni javni obravnavi ministrstvo pripravi predlog, ki ga 
vlada po določbah 127. člena javno objavi, hkrati pa ga mora 
poslati Komisiji EU in drugim državam članicam. Vlada lahko 
sprejme državni načrt šele potem, ko dobi pozitivno mnenje 
pristojnega organa EU, to je Komisije. Komisija mora po določbah 
tretjega odstavka 9. člena direktive v treh mesecih od prijave 
odobriti osnutek državnega načrta; pri čemer ugotavlja predvsem 
skladnost osnutka načrta s kriteriji, določenimi v 124. členu 
predlaganega zakona, ti pa so izdelani na podlagi priloge III in 10. 
člena direktive. 

Vlada mora objaviti predlog državnega načrta in ga posredovati 
Komisiji 18 mesecev pred začetkom obdobja, za katerega velja, 
razen za prvo obdobje, ko ga mora objaviti in posredovati Komisiji 
najkasneje do 1. maja 2004, kar je določeno v drugem odstavku 
176. člena prehodnih določb tega zakona. Prvo obdobje traja od 
2005 do 2007 In je določeno v prvem odstavku 176. člena 

predlaganega zakona. Razlog za izjemo je dejstvo, da se trgovanje 
s pravicami do emisije TGP začne s 1. januarjem 2005. 

Vlada mora državni načrt sprejeti najkasneje 12 mesecev pred 
začetkom obdobja na katerega se nanaša in ga objaviti v Uradnem 
listu Republike Slovenije. Ta določba je potrebna, ker ne gre za 
pravni akt, ki bi imel naravo splošnega predpisa. Izjema je spet 
prvo obdobje, za katerega mora vlada skladno s tretjim odstavkom 
176. člena predlaganega zakona načrt sprejeti in objaviti najkasneje 
do 30. septembra 2004. 

V 128. členu je urejena podelitev emisijskih kuponov. Ministrstvo 
bo na podlagi sprejetega državnega načrta posameznemu 
upravljavcu izdalo odločbo o podelitvi pripadajoče količine 
emisijskih kuponov. Zaradi zaščite delovanja trga je določeno, da 
možna pritožba proti odločbi ne zadrži izvršitve. Na podlagi 
državnega načrta in izdane odločbe bo ministrstvo posameznemu 
upravljavcu podelilo določeno količino emisijskih kuponov in sicer 
tako, da bo izdalo ustrezen nalog registru, ki bo za upravljavca 
odprl ustrezen račun v registru in na njem zavedel ustrezno 
stanje emisijskih kuponov, skladno s predpisom EU, ki ga bo na 
podlagi pooblastila iz 19. člena direktive izdala Komisija. Upravljavci 
obstoječih naprav bodo dobili pripadajočo količino emisijskih 
kuponov brezplačno. Upravljavci novih naprav bodo morali 
potrebne emisijske kupone kupiti na dražbi oziroma na trgu. 

V 129. členu predlaganega zakona je predviden poseben način 
odločanja v upravnem sporu, če bo do njega seveda prišlo. Ker 
bo ministrstvo podelilo emisijske kupone na podlagi državnega 
načrta razdelitve emisijskih kuponov, ki ga bo sprejela vlada po 
predhodni potrditvi Komisije EU, sodišče ne bo moglo odločati o 
količini emisijskih kuponov, ki bodo pripadli eventuelnemu 
pritožitelju, kar je praktično edini možni predmet spora. Tudi, če bi 
sodišče o tem.odločalo, ministrstvo odločbe sodišča o eventuelni 
podelitvi dodatnih količin emisijskih kuponov ne bi moglo izvršiti, 
saj teh enostavno ni, ker so podeljeni drugim obstoječim 
upravljavcem ali pa so določeni za podelitev novim upravljavcem. 
Zaradi tega je dana upravljavcu naprave pravica, da v primem 
uspeha v sporu uveljavlja odškodninske zahtevke proti državi v 
pravdnem postopku. Na analogen način je v 188. členu zakona o 
bančništvu (Ur.l. RS, št. 7/99 in drugi) urejeno odločanje o upravnem 
sporu v primeru izpodbijanja odločbe Banke Slovenije, s katero je 
ta odločila o prenehanju banke. 

V 130. členu je opredeljena temeljna lastnost trga emisijskih 
kuponov, saj z njimi lahko prosto trguje vsaka fizična ali pravna 
oseba: Obseg trga je do začetka uveljavitve Kjotskega protokola 
notranji trg EU, po uveljavitvi protokola pa trg, ki ga bodo sestavljale 
vse države pristopnice k protokolu. Določba, da je trgovanje z 
emisijskimi kuponi prosto, kaže tudi na pravno naravo emisijskih 
kuponov, opisano zgoraj. 

Vse transakcije trgovanja mora spremljati in evidentirati poseben 
register emisijskih kuponov. V 131. členu je urejeno delovanje 
registra, ki je instrument zanesljivega in pravočasnega 
evidentiranja stanja in spremljanja trgovanja z emisijskimi kuponi 
v okviru države. Pravila delovanja registra bo na podlagi direktive 
določila že omenjena uredba Komisije. Vlada bo določila organ ali 
organizacijo, ki bo register vodila v R Sloveniji. Ta register bo 
povezan tudi s centralnim registrom EU, kot določa 20. člen 
direktive, po začetku veljavnosti Kjotskega protokola pa tudi z 
registrom, ki bo vzpostavljen na njegovi podlagi. 

V 132. členu predlaganega zakona je določena obveznost 
izvajanja monitoringa emisije TGP in poročanje o njih. Monitoring 
in poročanje je obveznost upravljavca naprave, ki ima dovoljenje 
za izpuščanje TGP, izvajal pa ga bo po navodilih o monitoringu in 
poročanju, ki jih bo v obliki odločbe ali sklepa (decision) izdala 
Komisija EU na podlagi pooblastila iz 14. člena direktive. . 
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Podatke o emisijah TGP, ki jih je upravljavec naprave navedel v 
poročilu, mora skladno z določbo 133. členom predlaganega 
zakona preveriti pravna aH fizična oseba, ki bo izpolnjevala 
predpisane pogoje in pridobila pooblastilo ministra. Pogoje za 
preveritelje bo predpisal minister na podlagi kriterijev, ki so priloga 
IV direktive. Za izvedbo preverjanja bosta upravljavec naprave in 
preveritelj sklenila pogodbo o izvedbi storitve preverjanja, 
preveritelj pa ima zaradi omogočanja kakovostnega preverjanja 
nekatere z zakonom določene možnosti, npr. vstop v napravo, 
pregled delovanja, jemanja vzorcev ipd. Preveritelj mora do 31. 
marca tekočega leta izdati upravljavcu pisni sklep, s katerim je 
ugotovljena resničnost, pravilnost in natančnost podatkov, ki jih 
je upravljavec navedel v poročilu o emisijah za preteklo leto. Kolikor 
preveritelj do tega datuma sklepa ne bo mogel izdati ali pa bo 
sklep, da poročilo ni ustrezno, bo ministrstvo upravljavcu za 
določen čas (do pridobitve pozitivnega mnenja) prepovedalo 
nadaljnje trgovanje z emisijskimi kuponi. 

V 134. členu predlaganega zakona je določena obveznost 
upravljavca, da za vsako napravo do 30. aprila tekočega leta 
skladno z zgoraj omenjeno uredbo Komisije preda količini 
povzročenih emisij TGP ustrezno količino emisijskih kuponov, 
register emisijskih kuponov pa bo to količino emisijskih kuponov 
razveljavil. Imetniku emisijskih kuponov je dana pravica, da lahko 
kadarkoli zahteva razveljavitev njegovih emisijskih kuponov, način 
razveljavitve pa prav tako ureja omenjena uredba EU. 

V135. členu je določeno, da emisijski kuponi veljajo za obdobje, 
za katerega so bili izdani, to pa je opredeljeno v prvem odstavku 
124. člena (praviloma pet let), natančneje pa v državnem načrtu 
razdelitve emisijskih kuponov. Štiri mesece po izteku tega obdobja 
bo ministrstvo registru izdalo nalog, da razveljavi vse emisijske 
kupone, ki niso bili predani in razveljavljeni, kot to določa 135. člen 
predlaganega zakona, njihovim imetnikom pa za- novo obdobje 
pripiše enako količino emisijskih kuponov z veljavnostjo za novo 
obdobje. 

Po določbah 136. člena predlaganega zakona ministrstvo z 
odločbo začasno prepove upravljavcu trgovanje z emisijskimi 
kuponi, če preveritelj do 31. marca ni izdal sklepa, s katerim je 
potrdil resničnost, pravilnost in natančnost podatkov iz poročila o 
monitoringu. Ministrstvo hkrati izda registru nalog o začasnem 
zaprtju računa tega upravljavca. Ministrstvo mora o začasni 
prepovedi trgovanja oz. zaprtju računa obvestiti pristojne organe 
države članice, z javno objavo pa tudi javnost. Tudi v tem primeru 
pritožba proti odločbi ne zadrži njene izvršitve. 

V 137. členu je urejena trajna prepoved trgovanja z emisijskimi 
kuponi, do katere lahko pride, če upravljavec naprave eno leto po 
izteku roka za pridobitev pozitivnega sklepa preveritelja tega ne 
dobi ali če ministrstvo s pravnomočno odločbo odvzame dovoljenje 
za izpuščanje TGP. 

Z ureditvijo, predlagano v 138. členu, je upravljavcem naprav, v 
katerih poteka enaka dejavnost, dana možnost, da ministrstvo 
zaprosijo za odobritev oblikovanja združenja naprav, ki ni neka 
nova ali posebna statusna oblika (npr, nova pravna oseba). V tem 
primeru morajo upravljavci imenovati tudi svojega pooblaščenca, 
ki v njihovem imenu prevzema pravice in obveznosti glede 
nekaterih določb zakona. Tako je pooblaščenec imetnik vseh 
emisijskih kuponov, ki bi sicer pripadle posameznemu upravljavcu 
za napravo, ki je pristopila k združenju, je odgovoren za predajo 
emisijskih kuponov in za plačilo kazni za kršenje pravil trgovanja, 
kot določa zakon v členu o prekrških. Ministrstvo lahko 
združevanje odobri po predhodni pridobitvi dovoljenj Komisije, 
skladno z določbo iz 28. člen direktive. 

4.2. K skupnim naložbam v projekte zmanjševanja 
obremenjevanja okolja (členi od 139 do 142) 

Za izvajanje Kjotskega protokola, predvsem za izpolnjevanje 
obveznosti iz njegovega 6., 12. in 17. člena, vlada po 139. členu 
določi program izvajanja projektov skupnih naložb, in sicer po 
postopku, določenem v 36. in 37. členu predlaganega zakona. 

V 140. členu je določeno ministrstvo za varstvo okolja za 
odobravanje skupnih naložb, ki mora o izvajanju programa enkrat 
letno poročati vladi. 

V 141. členu pa je za pridobivanje ponudb za izvajanje skupnih 
projektov predpisana uporaba predpisov o javnih naročilih, saj se 
za določene namene lahko porabljajo tudi sredstva državnega 
proračuna (142. člen). 

5. K Ekološkemu skladu Republike Slovenije (členi 
od 143 do 146) 

Ekološko razvojni sklad RS bil ustanovljen že po določbah 
veljavnega zakona, zakon o javnih skladih pa je novo uredil njegov 
status, organe, namensko premoženje ipd. Določila členov od 
143. do 146 pomenijo racionalizacijo poslovanja oziroma delovnih 
nalog sklada,povezanih s financiranjem ukrepov varstva okolja 
in spodbujanja izrabe obnovljivih virov energije, učinkovite rabe 
energije in soproizvodnje elektrike in toplote. Predlagano je tudi 
preimenovanje sklada in posebna ureditev članstva v nadzornem 
svetu glede na ureditev v zakonu o javnih skladih, ki določa 
članstvo v nadzornem svetu javnih skladov. 

6. K sredstvom proračuna države za naloge 
varstva okolja 147. člen) 

Naloge in ukrepi varstva okolja in s tem povezana obveznost 
financiranja iz proračuna države so določene v posameznih členih 
predlaganega zakona. V 147. členu pa so določene tudi druge 
naloge ali nameni na področju varstva okolja, ki se lahko financirajo 
iz sredstev proračuna države. Seveda se financiranje namenov 
lahko izvaja le po predpisih o javnih naročilih. 

VII. OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE 
VARSTVA OKOLJA (členi od 148 do 149) 

V148. členu predlaganega zakona so določene obvezne državne 
gospodarske javne službe na področju varstva okolja, v 149. 
členu pa obvezne občinske gospodarske javne službe na 
področju varstva okolja. Ureditev ostaja v glavnem enaka kot v 
veljavnem zakonu, razlika je le v prenosu občinske gospodarske 
javne službe pregledovanja, nadzorovanja in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva človekovega 
zdravja, varstva pred požarom in varstva zraka med državne 
gospodarske javne službe, ki po predlagani ureditvi obsega 
izvajanje meritev in pregledovanje kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom. Razlog je 
v vedno večji zahtevnosti izvajanja nalog na tem področju, zaradi 
obveznosti, kijih ima država do EU glede zagotavljanja kakovosti 
zraka in zaradi težav pri izvajanju te službe na občinski ravni. 
Način in pogoji prenosa so urejeni v prehodnih določbah in sicer 
v členih od 184 do 188. Za čiščenje kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov, ki se izvaja kot del omenjene občinske gospodarske 
javne službe, pa je predlagatelj ocenil, da ga je mogoče izvajati v 
okviru svobodne gospodarske pobude, torej na trgu. 
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Državne in občinske gospodarske javne službe varstva okolja 
se bodo izvajale na način, ki je določen v zakonu o gospodarskih 
javnih službah (Ur.l RS, št. 32/93). 

VIII. ORGANIZACIJE NA PODROČJU VARSTVA 
OKOLJA (členi od 150 do 155) 

I■ K Svetu za varstvo okolja Republike Slovenije 
(člena 150 in 151) 

Svet za varstvo okolja je bil ustanovljen in že deluje na podlagi 
veljavnega zakona. Predlagatelj v 150. členu natančneje kot v 
veljavnem zakonu opredeljuje zadeve, ki se tičejo članstva, man- 
data in delovanja sveta, saj veljavni zakon določb o trajanju man- 
data članom sveta npr. sploh ni določal. V151. členu so določene 
naloge sveta, ki pa se bistveno ne razlikujejo od sedanjih. 

2. K nevladnim organizacijam na področju varstva 
okolja, ki delujejo v javnem interesu (členi od 152 
do 155) 

Predlagani zakon v členih od 152 do 155 ureja vprašanja nevladnih 
organizacij, ki na področju varstva okolja delujejo v javnem 
interesu. 

Zakon v 152. členu kot poglavitno statusno opredelitev nevladne 
organizacije določa, da so to društva, zavodi ali ustanove, pri 
čemer pa dodaja še dodatni kriterij, da njihov ustanovitelj ne more 
biti država ali občina ali druga oseba javnega prava ali politična 
stranka. Zakon določa še druge, vsebinske kriterije, ki jih bo 
morala nevladna organizacija izpolnjevati, da ji bo minister na 
podlagi določb 153. člena z odločbo podelit status nevladne 
organizacije, ki deluje v javnem interesu. 

Takšna ureditev je potrebna zaradi pravic, ki jih imajo takšne 
nevladne organizacije po določbah samega zakona, saj imajo 
pravico sodelovati v postopkih, kjer je predvidena udeležba 
javnosti (sprejemanje programov, celovita presoja vplivov izvedbe 
planov na okolje, presoja vplivov izvedbe nameravanih posegov 
na okolje, izdajanje okoljevarstvenih dovoljenj za IPPC naprave 
itd.). Na podlagi Aarhuške konvencije in omenjenih direktiv EU pa 
zakon tem organizacijam zagotavlja tudipravno varstvo te njihove 
pravice, kar je razvidno iz ustreznih členov zakona, kjer imajo te 
nevladne organizacije položaj stranskega udeleženca. 

Poleg navedenih pravic imajo nevladne organizacije, ki bodo 
vpisane v register nevladnih organizacij, ki delujejo v javnem 
interesu (154. člen), še nekatere druge pravice, določene v 155. 
členu. To Je predvsem možnost sodelovanja v določenih 
posvetovalnih telesih, ki jih bo ustanovil minister, v delegacijah, ki 
bodo sodelovale na mednarodnih konferencah varstva okolja itd. 
Nevladne organizacije bodo svoje predstavnike v ta telesa in 
delegacije predlagale same, in sicer na podlagi javnega razpisa, 
W ga bo objavil minister. 

IX. INŠPEKCIJSKO NADZORSTVO (členi od 156 do 
160) 

Zakon v 156. In 157. členu določa, da izvršuje inšpekcijski nadzor 
nad izvrševanjem določb tega zakona in na njegovi podlagi izdanih 
predpisov inšpektorat, pristojen za varstvo okolja, in podrobneje 
določa ukrepe inšpektorjev. V158. členu predlagani zakon določa 
tudi, da posamezna dejanja pred Izdajo inšpekcijske odločbe lahko 
Izvajajo okoljevarstveni nadzorniki, ki delujejo v okviru omenjenega 
inšpektorata, v 159. členu so navedene njihove naloge in 
pooblastila, v 160. členu pa pogoji, ki jih morajo izpolnjevati. 

Podobna rešitev je tudi v veljavnem zakonu o vodah, ki določa 
rečne in morske nadzornike in v zakonu o ohranjanju narave, pri 
čemer so naravovarstveni nadzorniki nekoliko drugače 
organizacijsko umeščeni. 

X. KAZENSKE DOLOČBE (člen 161) 

Kazenske določbe, opredeljene v 161. členu, določajo kazni za 
prekrške za subjekte, ki ravnajo v nasprotju s posameznimi 
določbami zakona. Posebna določba ureja plačilo globe za 
določene kršitve podpoglavja, ki ureja trgovanje z emisijami TGP, 
gre za prenos eksplicitne zahteve (po predmetu, subjektu in višini 
kazni) 16. člena že omenjene direktive o trgovanju z emisijami 
TGP. Posebna določba glede višine globe za navedene kršitve 
pravil trgovanja pa se nahaja tudi v 182. členu prehodnih določbah 
predlaganega zakona, ki pa velja samo za prvo obdobje od 2005 
do 2008 in je manjša. 

XI. POSEBNE DOLOČBE (členi od 162 do 166) 

V tem poglavju so sedanjemu stanju prilagojene določbe nekaterih 
členov veljavnega ZVO, ki se tičejo lastnine države na posameznih 
naravnih dobrinah (del prvega odstavka 16. člena), koncesije na 
naravnih dobrinah (21., 23. in 24. člen) in meteorološke službe 
(94. člen). Te določbe konceptualno ne sodijo v predlagani zakon, 
saj so lastninska vprašanja posameznih delov narave urejena v 
zakonih, ki urejajo varstvo ali rabo naravnih dobrin (zakon o 
vodah, zakon o morskem ribištvu, zakon o rudarstvu, zakon o 
gozdovih, zakon o kmetijskih zemljiščih ipd.), vprašanja koncesije 
pa so urejena v zakonu o gospodarskih javnih službah in nekaterih 
področnih zakonih (npr. zakon o vodah). Ker v veljavni zakonodaji 
problematika koncesij ni ustrezno urejena, je v pripravi nov zakon, 
ki bo ta vprašanja uredil celovito, enako pa je tudi z meteorološko 
službo. Ker pa je namera in obveznost predlagatelja zakona tudi 
v ustvarjanju preglednega pravnega reda, v katerem ne bodo 
ostajali v veljavi le posamezni členi sicer razveljavljenih zakonov, 
je umestitev nekaj členov, ki bi jih morali ohraniti veljavne v sicer 
razveljavljenem zakonu o varstvu okolja, primerna. 

XII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE (členi od 167 
do 199) 

V prehodnih določbah je urejen prehod v novo ureditev, seveda 
tam, kjer je to zaradi določb samega zakona sploh potrebno, v 
končnih določbah pa je urejena razveljavitev zakonov in nekaterih 
podzakonskih predpisov ter določen vacatio legis: zakon začne 
veljati petnajsti dan po objavi zakona v Uradnem listu Republike 
Slovenije. 

Določbe 170. člena predlaganega zakona glede začetka 
postopkov celovite presoje vplivov na okolje pomenijo izpolnitev 
zahtev direktive 2001/42/ES. 

Tudi določbe 171. člena pomenijo prenos zahtev IPPC direktive 
glede roka za prilagoditev obstoječih naprav, za nekatere naprave 
pa je ta rok določen v pogodbi o pristopu k EU in so bile predmet 
predpristopnih pogajanj z EU. 

Členi od 175 do 182 prehodnih določb so posledica zahtev 
direktive 2003/87/ES, ki pred uveljavitvijo takoimenovanih Kjotskih 
obdobij (od leta 2005 dalje) uvaja prvo triletno obdobje kot 
prehodno obdobje, ki zadeva samo države članice. Zaradi tega 
so za prvo obdobje v direktivi določene nekatere izjeme, ki v 
nadaljnjih obdobjih ne bodo veljale. 

V členih od 184 do 188 so urejene zadeve, ki so potrebne zaradi 
prenosa obvezne gospodarske javne službe pregledovanja in 
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nadzorovanja kurilnih naprav, dimnikov in zračnikov zaradi 
varstva zraka z občinske na državno raven. V členih 185 In 186 
je urejen prenos v izvajanje na državno raven za posamezne 
oblike izvajanja te službe (režijski obrat, javni gospodarski zavod, 
javno podjetje ali koncesija), ki se izvaja v občinah. Posebna 
ureditev je v 187. členu predvidena tudi za takšen prenos izvajanja 
te javne službe, ki se sicer ni izvajal v okviru sistemske 
zakonodaje (ZVO, zakon o gospodarskih javnih službah in zakon 
o dimnikarski službi). 

Zaradi tega, ker v 149. členu predlagana ureditev na področju 
javnih gospodarskih služb varstva okolja čiščenja kurilnih naprav, 
dimnikov in zračnikov ne opredeljuje več kot obvezno 
gospodarsko javno službo, je bilo treba v 188. členu urediti tudi 
prenehanje obvezne lokalne javne službe in prenos izvajanja teh 
storitev v svobodno gospodarsko pobudo. 

V 190. členu je predvidena uskladitev predpisov občin, ki so bili 
sprejeti na podlagi ZVO do 31. decembra 2004. Rok je določen 
predvsem zaradi tega, ker so nekatere občine izdale predpise o 
taksah za okolje in bi določitev drugačnega roka seveda pomenil 
težave pri izrševanju njihovih proračunov. 

V 193. členu je določeno prenehanje veljavnosti nekaterih 
zakonov ali posameznih določb. Na področju varstva okolja je 
bilo na podlagi ZVO izdanih cela vrsta podzakonskih predpisov, 
predvsem na podlagi 27. člena (mejne emisijske in imisijske 
vrednosti), 30. člena (pravila ravnanja, predvsem glede 
odpadkov), 69. člena (monitoring stanja okolja) in 70. člena 

(obratovalni monitoring). Večina teh predpisov vsebuje prenos 
zahtev okoljske zakonodaje EU in so z njimi v celoti usklajeni. 
Zaradi tega predlagatelj zakona ni določil prenehanje veljavnosti 
teh podzakonskih predpisov, razen izjeme, ki pa je posledica 
drugačne rešitve v predlaganem zakonu. 

Predvidena sprememba v 94. členu zakona o vodah je potrebna 
zaradi poenotenja izvajanja monitoringa. Prenehanje veljavnosti 
določbe četrtega odstavka 38. člena zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami pa je potrebna, ker gre za določbo, 
ki daje vladi pristojnost za izdajo enakega predpisa kot v 
predlaganem zakonu, le da takšna določba sistemsko sodi v 
predlagani zakon, ki tudi celovito rešuje vprašanja večjih nesreč 
(SEVESO II direktiva). 

Prenehanje veljavnosti posameznih določb zakona o graditvi 
objektov je potrebna zaradi rešitev predlaganega zakona, ki se 
nanašajo na presojo vplivov na okolje. 

S presojo vplivov na okolje so povezane tudi določbe 194. (ureditev 
obdobja do izdaje novega izvršilnega predpisa), 195. (dokončanje 
postopkov za izdajo okoljevarstvenega soglasja) in 196. člena 
(uskladitev postopkov v primeru novih zahtev ža izdajo gradbenih 
dovoljenj) predlaganega zakona. 

Določbe 197. člena urejajo vprašanje presoje vplivov na okolje 
za državne ali občinske lokacijske načrte, ki so v postopku 
sprejemanja na dan uveljavitve predlaganega zakona. 
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SUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 
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