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Dovoljenje za izvedbo posegov v prostor in 
okolje

Izvedba več administrativnih (pod)postopkov/faz:

• (GD (+ PP) + OVS)           IGD
• jedrska centrala, rudarski objekt               PVO

• OVE naprave, večja prometna  in               PP, 

vodna infrastruktura…                               PVO?

• (GD (+ PP) + OVS)         IGD + OVDIED + OVDSEVESO

• Industrijske proizvodne naprave (kemija, predelava 
hrane…), energetika (velike kurilne naprave), obdelava 
odpadkov (sežigalnice, odlagališča), vključno z reciklažo 
(kovine, papir…) itd.



Posegi v okolje IV. poglavje ZVO-2

• Uskladitev z gradbenim zakonom:
• Integralno gradbeno dovoljenje
• Zainteresirana javnost

• Nevladne organizacije v javnem interesu na področju varstva okolja

• Civilne iniciative
• 200 polnoletnih fizičnih oseb

• Stalno prebivališče na območju občine posega ali območju občine, ki meji na občino 
posega

• Predložijo seznam podpisnikov, podpisano izjavo vseh podpisnikov, da sodelujejo 
zaradi javne koristi okolja in ne zaradi svojih pravnih koristi

• Imenujejo skupnega predstavnika

• Fizična ali pravna oseba, stranski udeleženec v postopkih OVS iz 110. tretjega 
odstavka 127. ali 131, člena ali posestnik zemljišča za izvedbo sanacijskih 
ukrepov iz prvega odstavka 165. člena ZVO-2



Predhodni postopek – prvi korak

• Ali je potrebno izvesti presoja vplivov na okolje in pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja ali integralnega gradbenega 
dovoljenja?
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Poseg je nesprejemljiv ali presoja zaradi narave 
posega ni potrebna  - zavrnitev, zavržba vloge

Poseg po svoji naravi ne podvržen presoji vplivov na 
okolje (ni postopek iz uredbe) postopek ne vključuje 
zainteresirane javnosti
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Uredba o posegih v okolje, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje

5



Primer – nove naprave

Talilnica 

barvne litine 

(20 t/dan)

Talilnica, 
barvne 
litine 

(2t/dan)

PVO

PP

Strokovna odločitev 

upravnega organa: 

PVO da

Okoljsko 

dovoljenje po 

126. členu

Integralno 
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okoljevarstveno 

soglasje

Integralno 

gradbeno 

dovoljenje + 

okoljevarstveno 

soglasje

Okoljsko

dovoljenje po 

110 členu

Strokovna odločitev 

upravnega organa: 

PVO ne

Okoljsko 

dovoljenje po 

126. členu

Gradbeno 

dovoljenje



Primer – večja sprememba naprave

Talilnica, 

barvne litine 

(35 t/dan)

PVO

Integralno 

gradbeno 

dovoljenje + 

okoljevarstveno 

soglasje

Okoljsko

dovoljenje po 

110. členu

Talilnica, 

barvne 

litine 

(5t/dan)

PP Strokovna odločitev 

upravnega organa: 

PVO da

Obstoječi OVD, zmogljivost 20 t/dan 

cele naprave; ozko grlo proces litja, 

investicija v dodatno peč in livne 

naprave, izkoristek obstoječih + 

novih zmogljivosti 40 t/dan



Sodelovanje (zainteresirane) javnosti 

• Ministrstvo objavi javno naznanilo, da zagotovi javnosti 
vpogled v vlogo 30 dni od dneva objave naznanila na 
osrednjem spletnem mestu državne uprave

• Zainteresirana javnost (CI in NVO) lahko
• vstopajo v predhodni postopek, 

• sporočijo podatek  o varnem elektronskem predalu za vročanje dokumentov

• podajajo mnenja, predloge, pripombe 

• Ministrstvo odloči v dveh mesecih po prejemu popolne vloge



Sodno varstvo - Upravni spor 

• Odpravljena možnost pritožbe MOP

• Smiselno se uporabljajo določbe iz 103. člena ZVO-2:
• Roki (30 dni od prejema odločbe)

• Razlogi za izpodbijanje

• Razlogi za zavržbo:

• Razlogi za ugoditev tožbi
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PVO – običajno drugi korak

• Investitor lahko preskoči PP in neposredno vloži vlogo za 
OVS 

• Investitor vloži projekt in poročilo o vplivih na okolje 
(vsebina: 93 + 94. člen)

• Ministrstvo
• ima 5 delovnih dni za ugotovitev formalne popolnosti vloge

• pošlje vlogo mnenjedajalcem, ki imajo 21 dni, da so odzovejo, če ni odziva 
ministrstvo pozove mnenjedajalca naj mnenje predloži v 8 dneh, ministrstvo 
lahko najame izvedenca, stroške krije mnenjedajalec

• pripravi osnutek soglasja 

• objavi javno naznanilo o javni razgrnitvi, ki traja 30 dni

• Izda OVS v treh mesecih od prejema popolne vloge
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Sodelovanje (zainteresirane) javnosti 

• Poseg je sprejemljiv z vidika mnenjedajalcev in ministrstva, 
ustrezen projekt in poročilo o vplivih na okolje

• Ministrstvo pripravi osnutek soglasja in objavi javno naznanilo o 
javni razgrnitvi

• Zainteresirana javnost (CI, NVO, stranski udeleženci s pravnim interesom), 
• sporočijo podatek  o varnem elektronskem predalu za vročanje dokumentov

• podajajo mnenja, predloge, pripombe 

• Ministrstvo objavi javno naznanilo o javni obravnavi
• Ponovno sprejemanje mnenj, predlogov, pripomb

• Javna obravnava se snema

• Do prejetih mnenj, predlogov in pripomb podanih se investitor 
opredeli po javni obravnavi



Čezmejni vplivi

• Projekt lahko pomembno vpliva na okolje v drugi državi članici
• Obvestilo državi članici hkrati ob širšem javnem naznanilu
• Država članica sporoči ali želi sodelovati v postopku
• Mnenje o nameravanem posegu posreduje v 45 dneh, z možnostjo 

dodatnih 30 dni podaljšanja 

• Projekt v drugi državi članici lahko pomembno vpliva na okolje 
v naši državi

• Ministrstvo se odloči za sodelovanje
• Pridobi mnenje ministrstev in drugim za okolje pristojnim 

organizacijam in jih skupaj s pripombami zainteresirane javnosti 
pošlje pristojnemu organu države članice



OVS v primeru spremembe poročila 

• Ponovno mnenje, mnenjedajalcev, če je prišlo do sprememb 
poročila o vplivih na okolje ali projekta nameravanega posega 
zaradi sodelovanja javnosti

• Rok za izdajo ponovnega mnenja je 15 dni, če pristojni 
mnenjedajalec ni podal mnenja, se šteje, da se s posegom strinja

• Po izdaji okoljevarstvenega soglasja in pred pridobitvijo 
gradbenega dovoljenja mora investitor prijaviti morebitne 
spremembe 

• Ministrstvo v 60 dneh ugotovi ali je zaradi spremembe potrebno 
izvesti presojo vplivov na okolje in spremeniti okoljevarstveno 
soglasje



Sodno varstvo - Upravni spor 

• Odpravljena možnost pritožbe MOP

• Uporabljajo se določbe 103. člena ZVO-2
• NVO, CI lahko vložijo tožbo ne glede na to ali so sodelovali kot 

stranski udeleženci v postopku ali ne
• V 30 dneh po vročitvi soglasja, 

• Nepravilno uporabljeni predpisi, ali niso bili uporabljeni

• Kršitev upravnega postopka ali postopka za pridobitev OVS, OVD iz ZVO-2

• Če dejansko stanje ni bilo pravilno ali popolno ugotovljeno, ali je bil iz ugotovljenih 
dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju

• Stranski udeleženci, s pravnim interesom (ZUS)
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Okoljevarstvena dovoljenja

• 110. člen (IED naprave)
• Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije 

Ur.l RS št.68/2022

• 126. člen, (druge naprave) 
• Predpisi o odpadkih, emisijah v vode, zrak…

in 

• 131. člen ZVO-2 (seveso naprave)
• Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih 

posledic (Uradni list RS, št. 22/16 in 44/22 – ZVO-2)



IED naprave, sodelovanje javnosti

• je nameravana sprememba večja
• Sprememba, kjer se proizvodna zmogljivost poveča, da dosega prag 

zmogljivosti iz IED uredbe, kjer ni predpisana zmogljivost, se odloča 
po metodologiji za presojo sprejemljivosti določena s predpisi o 
ohranjanju narave

• kadar naprava obratuje na degradiranem območju ali povzroča 
tako raven onesnaževanja, da je treba v OVD spremeniti 
določene mejne vrednosti emisij ali masni pretok…

• če ministrstvo določi manj stroge mejne vrednosti emisij, kot 
se določijo na podlagi ravni emisij iz zaključkov o BAT…



Sodelovanje (zainteresirane) javnosti 

• Ministrstvo pripravi osnutek dovoljenja, objavi javno naznanilo, da 
zagotovi javnosti vpogled v vlogo 30 dni od dneva objave naznanila 
na osrednjem spletnem mestu državne uprave

• Zainteresirana javnost (CI in NVO) lahko
• vstopajo v postopek izdaje OVD za industrijske emisije, 
• sporočijo podatek  o varnem elektronskem predalu za vročanje dokumentov
• podajajo mnenja, predloge, pripombe 

• Zainteresirana javnost s pravnim interesom

• Ministrstvo objavi javno naznanilo o javni obravnavi
• Ponovno sprejemanje mnenj, predlogov, pripomb
• Javna obravnava se snema

• Do prejetih mnenj, predlogov in pripomb podanih se investitor 
opredeli po javni obravnavi



Sodno varstvo - Upravni spor 

• Odpravljena možnost pritožbe MOP

• Uporabljajo se določbe 103. člena ZVO-2
• NVO, CI lahko vložijo tožbo ne glede na to ali so sodelovali kot 

stranski udeleženci v postopku ali ne
• V 30 dneh po vročitvi odločbe, 

• Nepravilno uporabljeni predpisi, ali niso bili uporabljeni

• Kršitev upravnega postopka ali postopka za pridobitev OVS, OVD iz ZVO-2

• Če dejansko stanje ni bilo pravilno ali popolno ugotovljeno, ali je bil iz ugotovljenih 
dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju

• Stranski udeleženci, s pravnim interesom (ZUS)
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Druge spremembe IED OVD

• 119 člen ZVO-2, 

priložiti
• pravnomočno okoljevarstveno soglasje ali sklep, da presoja vplivov na 

okolje ni potrebno ali pravnomočno integralno gradbeno dovoljenje

razen 
• če gre za združevanje postopkov po 140 členu ZVO-2

Za:
• spremembe posesti, lastništva naprave, imena, sedeža – 30 dni od 

oddaje popolne vloge za odločitev
• manjše spremembe – odločitev v treh mesecih po oddaji popolne 

vloge



Druge spremembe IED OVD

• 120 člen novi zaključki BAT za glavno dejavnost
• 4 leta za prilagoditev

• V roku 33 mesecev mora Upravljavec naprave vložiti vlogo za 
spremembo OVD 

• Če je potrebne sprememba OVD,  mora upravljavec izvesti 
spremembe najkasneje v treh letih in pol od objave zaključkov BAT?

• V šestih mesecih po objavi zaključkov BAT se mora upravljavec pisno 
opredeliti do BAT zaključkov z vidika delovanja naprave in načrt 
prilagoditve, če je potreben – to mora na zahtevo predložiti 
inšpektorju



Sprememba po uradni dolžnosti

• Novi predpisi

• Razvoj najboljših tehnologij, kjer ni BAT zaključkov

• Obratovanje na degradiranem območju

• Če so v OVD predpisane nižje vrednosti od BAT – ob spremembi 
OVD

• Obratovalna varnost to zahteva

• Ob objavi „stranskih“ BAT vrednosti (ki se ne nanašajo na 
glavno dejavnost)

• Če ni bilo drugih sprememb, na vsakih 10 let



Nekatere novosti

• Ni več prijave sprememb v obratovanju IED, ugotavljanje 
glede potrebe o PP ali OVS znotraj vloge za spremembo OVD

• Sprememba glede določevanja mejnih vrednosti na podlagi 
zaključkov o BAT



Pomembnejši prehodni roki za OVD/IED

• Za IED naprave dvostopenjski postopek izhodiščnega poročila, 
analize tal in podzemne vode – sklep ministrstva, ki potrjuje 
merilna in vzorčna mesta ter parametre; do 13.11. 2022 oceno 
možnosti onesnaževanja ali delno izhodiščno poročilo – OVD po 
68 členu ZVO-1, ki še niso predložili izhodiščnega poročila

• Uskladitev z zaključki o BAT







Druge naprave –sodelovanje javnosti

• 3. odstavek 127. člena
• V postopku izdaje ali spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za 

obratovanje naprave za sežig ali sosežig odpadkov mora ministrstvo 
zagotoviti javnosti vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja ter zainteresirani javnosti omogočiti izražanje mnenj in 
dajanje pripomb

• Javno naznanilo z obvestilom o vlogi, odločevalskem organu, možnosti 
vpogleda v vlogo – kje?, načinu dajanja pripomb, čas javne razgrnitve 

• Javna obravnava



Sodelovanje (zainteresirane) javnosti 

• Ministrstvo objavi javno naznanilo, da zagotovi javnosti vpogled v 
vlogo 30 dni od dneva objave naznanila na osrednjem spletnem 
mestu državne uprave

• Zainteresirana javnost (CI in NVO) lahko
• vstopajo v predhodni postopek, 
• sporočijo podatek  o varnem elektronskem predalu za vročanje dokumentov
• podajajo mnenja, predloge, pripombe 

• Zainteresirana javnost s pravnim interesom

• Ministrstvo objavi javno naznanilo o javni obravnavi
• Ponovno sprejemanje mnenj, predlogov, pripomb
• Javna obravnava se snema

• Do prejetih mnenj, predlogov in pripomb podanih se investitor 
opredeli po javni obravnavi



Sodno varstvo - Upravni spor 

• Odpravljena možnost pritožbe MOP

• Uporabljajo se določbe 103. člena ZVO-2
• NVO, CI lahko vložijo tožbo ne glede na to ali so sodelovali kot 

stranski udeleženci v postopku ali ne
• V 30 dneh po vročitvi odločbe, 

• Nepravilno uporabljeni predpisi, ali niso bili uporabljeni

• Kršitev upravnega postopka ali postopka za pridobitev OVS, OVD iz ZVO-2

• Če dejansko stanje ni bilo pravilno ali popolno ugotovljeno, ali je bil iz ugotovljenih 
dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju

• Stranski udeleženci, s pravnim interesom (ZUS)
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Pomembnejši prehodni roki –odpadki

• Ministrstvo do 31.decembra 2024 preveri okoljevarstvena 
dovoljenja za prenehanje statusa odpadkov izdana na podlagi 
68- člena ZVO-1 ali 82. člena ZVO-1

• Pravna ali fizična oseba, ki opravlja dejavnosti obdelave 
odpadkov lahko pridobi okoljevarstveno dovoljenje iz 110 ali 
126 člen ZVO-2, če ima lastninsko pravico na nepremičninah in 
premičninah za opravljanje dejavnosti obdelave odpadkov

• Rok 5 let oziroma 1 leto za dejavnost zbiranja odpadnega blata iz 
čiščenja komunalnih odpadnih vod

• Rok 6 mesecev za obvestilo ministrstva o tem lastništvu
• Ne velja za izvajalce javne službe za ravnanje z odpadki, premične 

naprave in OVD veljavni manj kot 2 leti



Obrati – spremembe

• Večja sprememba obrata
• Znatna spremembe količine prisotnih nevarnih snovi – najmanj za eno 

skupino nevarnih snovi, kjer se razmerje med količinami in količinami 
za njihovo razvrstitev poveča za najmanj 25%

• znatna sprememba značilnosti ali fizikalne oblike nevarnih snovi

• večja sprememba tehnološkega procesa, kjer se uporablja nevarna 
snov

• Druga sprememba, ki bi lahko imela znatne posledice za tveganje 
večjih nesreč ali zaradi katerih se spremeni razvrstitev obrata iz 
obrata manjšega v obrat večjega tveganja…



Sodelovanje (zainteresirane) javnosti 

• Ministrstvo pripravi osnutek okoljevarstvenega dovoljenja, objavi 
javno naznanilo, da zagotovi javnosti vpogled v vlogo 30 dni od 
dneva objave naznanila na osrednjem spletnem mestu državne 
uprave

• Zainteresirana javnost (CI in NVO) lahko
• vstopajo v predhodni postopek, 
• sporočijo podatek  o varnem elektronskem predalu za vročanje dokumentov
• podajajo mnenja, predloge, pripombe 

• Zainteresirana javnost s pravnim interesom

• Ministrstvo objavi javno naznanilo o javni obravnavi
• Ponovno sprejemanje mnenj, predlogov, pripomb
• Javna obravnava se snema

• Do prejetih mnenj, predlogov in pripomb podanih se investitor 
opredeli po javni obravnavi



Sodno varstvo - Upravni spor 

• Odpravljena možnost pritožbe MOP

• Uporabljajo se določbe 103. člena ZVO-2
• NVO, CI lahko vložijo tožbo ne glede na to ali so sodelovali kot 

stranski udeleženci v postopku ali ne
• V 30 dneh po vročitvi odločbe, 

• Nepravilno uporabljeni predpisi, ali niso bili uporabljeni

• Kršitev upravnega postopka ali postopka za pridobitev OVS, OVD iz ZVO-2

• Če dejansko stanje ni bilo pravilno ali popolno ugotovljeno, ali je bil iz ugotovljenih 
dejstev napravljen napačen sklep o dejanskem stanju

• Stranski udeleženci, s pravnim interesom (ZUS)
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OVS+OVD in GD

• 140 člen, drugi odstavek:
• …Na zahtevo vlagatelja vloge za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja, presoja vplivov na okolje izvede v postopku za izdajo 
gradbenega dovoljenja in okoljevarstvenega dovoljenja za napravo ali 
dejavnost iz 110. člen, ali 126. člena ali obrat iz 131 člena ZVO-2



OVS+OVD

Skladno s 7. odst. 140. člena ZVO-2 vsebuje odločba vsebine iz:

• 100. člena (okoljevarstveno soglasje),

• 116. člena (IED), ali 127. člena ali 134 člena

Stranka mora vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki mora skladno s 3.  odst. 140. člena ZVO-2 
vsebovati tudi poročilo o vplivih na okolje



OVS+OVD in GD

Skladno z 8. odst. 140. člena ZVO-2 vsebuje odločba vsebine iz:

• 100. člena (okoljevarstveno soglasje),

• 116. člena (IED), ali 127. člena ali 134 člena

• vsebine, ki jih za gradbeno dovoljenje predpisuje zakon, ki 
ureja graditev.

Stranka mora vložiti vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja, ki mora skladno s 3.  odst. 140. člena ZVO-2 
vsebovati tudi poročilo o vplivih na okolje in druge sestavine 
vloge za  izdajo integralnega dovoljenja



Združevanje postopkov – 140.člen

• Če je treba pridobiti OVS in OVD, se lahko presoja vplivov na 
okolje izvede v postopku za izdajo OVD na zahtevo investitorja

• Postopek po ZVO-2 za sodelovanje zainteresirane javnosti

• Če je treba pridobiti OVS, OVD in GD, se lahko presoja vplivov 
na okolje izvede v postopku za izdajo GD in OVD na zahtevo 
investitorja

• Postopek za integralno gradbeno dovoljenje po GZ za sodelovanje 
zainteresirane javnosti



Sodelovanje (zainteresirane) javnosti 

• Poseg je sprejemljiv z vidika mnenjedajalcev in ministrstva, 
ustrezen projekt in poročilo o vplivih na okolje

• Ministrstvo pripravi osnutek soglasja in objavi javno naznanilo o 
javni razgrnitvi

• Zainteresirana javnost (CI, NVO, stranski udeleženci s pravnim interesom), 
• sporočijo podatek  o varnem elektronskem predalu za vročanje dokumentov

• podajajo mnenja, predloge, pripombe 

• Ministrstvo objavi javno naznanilo o javni obravnavi
• Ponovno sprejemanje mnenj, predlogov, pripomb

• Javna obravnava se snema

• Do prejetih mnenj, predlogov in pripomb podanih se investitor 
opredeli po javni obravnavi



EU direktive

Direktiva 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih 
javnih in zasebnih projektov na okolje

11. člen, drugi odstavek: Države članice določijo, na kateri stopnji se lahko izpodbijajo odločitve, dejanja ali opustitve.

2. člen, tretji odstavek: Države članice lahko določijo enotni postopek, da bi izpolnile zahteve te direktive in zahteve Direktive 
št. 2008/1/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 15. januarja 2008 o celovitem preprečevanju in nadzorovanju 
onesnaževanja.

Direktiva 2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)



Nekaj novosti

• Če je poseg vezan na gradnjo, je le ta mogoča šele 
po pridobitvi pravnomočnega OVD, oziroma 
pravnomočnega IGD

• Skupno dovoljenje za več različnih upravljavcev za 
več naprav, delov naprav, ki obratujejo na istem 
kraju

• Čistopis izreka OVD po vsaki spremembi – v 30 dneh 
od pravnomočnosti
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Nekaj novosti 

• 142 člen, dovoljenje za odstranitev odlagališča odpadkov
• Odstranitev odlagališča odpadkov se lahko začne le na podlagi 

pravnomočnega dovoljenja, ki razveljavlja okoljevarstveno 
dovoljenje iz prvega odstavka 110 člena ali prvega odstavka 126. 
člena

• Za odstranitev opuščenega odlagališča se smiselno uporabijo  določbe 
61. člena ZVO-2, (subsidiarno ukrepanje države in občine)


