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Priloge k vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave in dejavnosti 

 

Odpadki 

01.  Načrt ravnanja z odpadki 
02.  Idejna zasnova iz projektne dokumentacije v skladu z zakonom, ki ureja graditev objektov 
03.  Dokazilo, da je vlagatelj upravljavec naprave 
04.  Dokazila o ukrepih za izpolnjevanje okoljevarstvenih zahtev 
05.  Potrdilo o plačilu upravne takse 
06. Pisno pooblastilo stranke pooblaščencu 
07.1. BIOL.RAZG.ODP. - Predlog obsega in vsebine nadzora kakovosti komposta ali digestata 
08.01.  IZR.VOZ. - Strokovna ocena o emisijah hrupa v okolju ali poročilo o prvem ocenjevanju/o zadnjem 

monitoringu hrupa  
08.02. IZR.VOZ. - Poslovnik obrata za razstavljanje izrabljenih vozil z delovnimi navodili 
08.03.  IZR.VOZ. - Sklenjena pogodba o oddajanju razstavljenih vozil  
08.04.  IZR.VOZ.- Dokazila o zagotovljeni predaji dobljenih sestavnih delov in snovi v  predelavo in v 

odstranjevanje 
08.05.  IZR.VOZ. - Dokazila o razpoložljivi opremi za obdelavo izrabljenih motornih vozil v obratu za 

razstavljanje 
08.06.  IZR.VOZ. - V primeru, da upr. obr. ni vključen v načrt ali v skupni načrt  vloga za vpis v evid. zbiralcev 

izr. vozil 
08.07.  IZR.VOZ. - Če je vloga vložena za spremembo OVD predložiti zadnja poročila o izvajanju 

predpisanih obratovalnih monitoringih 
08.08. IZR.VOZ. - Grafična priloga oz. shema z vrisanimi parcelnimi številkami zemljišča, na katerih je 

lociran obrat  
08.09. IZR.VOZ. - Dokazilo o uspos. zaposlenih za ravnanje z odp. vozili in z nevar. snovmi in ustrezna del. 

navodila 
08.10. IZRABLJENA VOZILA - Mnenje upravljavca kanalizacije in komunalne čistilne naprave 
08.11.  IZRABLJENA VOZILA - Dokazilo o skladnosti lovilnika olj s standardom SIST EN 858-2 
08.12.  IZRABLJENA VOZILA - Opis zajema hladilnih sredstev iz klimatskih naprav 
09.01.  SEŽIG/SOSEŽIG - Program preverjanja istovetnosti odpadkov) 
09.02.  SEŽIG/SOSEŽIG - Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij v zrak 
09.03.  SEŽIG/SOSEŽIG - Predlog programa obratovalnega monitoringa emisij v vodo 
09.04.  SEŽIG/SOSEŽIG - Dokazila o ukrepih za izpolnjevanje zahtev iz predpisov, ki urejajo sosežig/sežig 

odpadkov 
09.05.  SEŽIG/SOSEŽIG - Izvod vloge za javnost 

 

Vode 

- Načrt, skica ali kopija katastrskega načrta z vrisanimi objekti in internimi kanalizacijami do iztokov ter 
merilnimi mesti 

- Opis tehnološkega postopka in/ali opis nameravanega posega s poudarkom na postopkih oz. 
napravah, ki povzročajo/bodo povzročale emisije snovi v vode 

- Shema tehnološkega postopka in čistilne naprave industrijskih odpadnih voda 
- Opis tehnik čiščenja industrijskih odpadnih voda 
- Poslovnik čistilne naprave industrijskih odpadnih voda 
- Dokumentacija o primernosti posrednega odvajanja odpadnih vod v podzemne vode 
- Vodno soglasje, Vodno dovoljenje ali koncesija in Naravovarstveno soglasje 
- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca komunalne ali skupne čistilne naprave 



 

- Dokumentacija s podatki za oceno vrednosti srednjega malega pretoka na mestu iztoka odpadne vode 
v vode, če gre za odvajanje v vodotok in je za oceno vrednosti treba zagotoviti izvedbo meritev pretokov 

- Mnenje pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa s predlaganim naborom dodatnih 
parametrov. 

 

Zrak 

- PRILOGA 1: Podatki o izpolnjevanju ukrepov, navedenih v posameznih uredbah, ki urejajo emisije snovi 
pri odvajanju odpadnih plinov iz različnih objektov in naprav. 

- PRILOGA 2: Načrt ali skica na podlagi Atlasa okolja ali kopija katastrskega načrta, z vrisanimi objekti 
naprave in tehnološkimi enotami (N1, N2, ...) ter z ustrezno sistematično označenimi izpusti (Z1, Z2, 
...). 

- PRILOGA 3: Shematični prikaz naprav in tehnoloških enot z označenimi izpusti, čistilnimi napravami 
in vrisanimi merilnimi mesti. 

- PRILOGA 4: Natančen opis tehnološkega postopka in/ali opis nameravanega posega s poudarkom na 
postopkih oz. napravah, ki (bodo) povzroča-jo/le emisije snovi v zrak in primerjava naprave z 
najboljšimi referenčnimi razpoložljivimi tehnikami (NRT). 

- PRILOGA 5: Predlog programa obratovalnega monitoringa emisije snovi ali predlog morebitnih 
sprememb tega programa, ki ga izdela pooblaščeni izvajalec monitoringa. 

- PRILOGA 6: Poslovnik in obratovalni dnevnik vsake naprave za čiščenje odpadnih plinov, oziroma 
predlog poslovnika za novo napravo. 

- PRILOGA 7: Fotokopije kotlovnih knjižic za kurilne naprave. 
- PRILOGA 8: Izračuni višin odvodnikov. 
- PRILOGA 9: Predlog programa ocenjevanja obstoječe in dodatne obremenitve 
- PRILOGA 10: Kopije varnostnih listov uporabljenih hlapnih organskih snovi 
- PRILOGA 11: Projekcija bilance topil 

 

Hrup 

- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, pripravljena v skladu s Prilogo 4 Uredbe o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolja (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). 


