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EVA 2020-2550-0102

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
gp.gs@gov.si

ZADEVA: Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih 
organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

1. Predlog sklepov vlade:

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega 
odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 –
ZIURKOE in 158/20) je Vlada Republike Slovenije na… seji dne…. sprejela

SKLEP:

Vlada Republike Slovenije izdaja Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, ki se 
objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.  

       mag. Janja Garvas Hočevar
V. D. GENERALNE SEKRETARKE

Priloge:
 Obrazložitev

Prejemniki sklepa:
 Ministrstvo za okolje in prostor
 Ministrstvo za javno upravo
 Ministrstvo za finance
 Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo

2. Predlog za obravnavo predloga zakona po nujnem ali skrajšanem postopku v državnem 
zboru z obrazložitvijo razlogov:

/

3.a Osebe, odgovorne za strokovno pripravo in usklajenost gradiva:

 mag. Gregor Klemenčič, v. d. generalnega direktorja Direktorata za okolje
 dr. Marija Markeš, vodja Sektorja za okolje in podnebne spremembe
 Tone Kvasič, vodja Oddelka za okolje v Direktoratu za okolje
 mag. Matjaž Ferjančič, sekretar
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3.b Zunanji strokovnjaki, ki so sodelovali pri pripravi dela ali celotnega gradiva:

/

4. Predstavniki vlade, ki bodo sodelovali pri delu državnega zbora:

/

5. Kratek povzetek gradiva:

Evropska Komisija je v uradnem opominu št. 2019/2310 C(2020) 1390 final z dne 14. 5. 2020 
naslovila na Republiko Slovenijo več očitkov o neskladnosti prenosa Direktive 2010/75/EU. S 
spremembami in dopolnitvami uredbe se bodo odpravile vse neskladnost domače zakonodaje na 
področju uporabe organskih topil. V ta namen se v uredbi:
 navede bolj jasna povezava med hlapnimi organskimi spojinami, za katere so predpisani stavki o 

nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F, in zaprtimi pogoji nadzora le teh;
 izdaja okoljevarstvenega dovoljenja pogojuje tudi z odsotnostjo tveganja za okolje in ne samo za 

ljudi;
 dodaja obveza upravljavca, da v sklop rednega poročanja o bilanci uporabljenih organskih topil 

vključi tudi podatke iz načrta zmanjševanja emisij hlapnih organskih spojin in podatke o odstopanju 
mejnih vrednosti emisij, kot je to določeno v okoljevarstvenem dovoljenju.

6. Presoja posledic za:

a) javnofinančna sredstva nad 40.000 EUR v tekočem in naslednjih treh letih NE

b) usklajenost slovenskega pravnega reda s pravnim redom Evropske unije DA

c) administrativne posledice DA

č) gospodarstvo, zlasti mala in srednja podjetja ter konkurenčnost podjetij DA

d) okolje, vključno s prostorskimi in varstvenimi vidiki DA

e) socialno področje NE

f)

dokumente razvojnega načrtovanja:
 nacionalne dokumente razvojnega načrtovanja
 razvojne politike na ravni programov po strukturi razvojne klasifikacije 

programskega proračuna
 razvojne dokumente Evropske unije in mednarodnih organizacij

NE

7.a Predstavitev ocene finančnih posledic nad 40.000 EUR:
(Samo če izberete DA pod točko 6.a.)
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I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu

Tekoče leto (t) t + 1 t + 2 t + 3

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
državnega proračuna 

- - - -

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) prihodkov 
občinskih proračunov 

- - - -

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
državnega proračuna 

- - - -

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) odhodkov 
občinskih proračunov

- - - -

Predvideno povečanje (+) ali 
zmanjšanje (–) obveznosti za 
druga javnofinančna sredstva

- - - -

II. Finančne posledice za državni proračun

II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske postavke

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:

Ime proračunskega 
uporabnika 

Šifra in naziv 
ukrepa, projekta

Šifra in naziv 
proračunske postavke 

Znesek za 
tekoče leto (t) Znesek za t + 1 

SKUPAJ

II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:

Novi prihodki Znesek za tekoče leto (t) Znesek za t + 1

SKUPAJ

OBRAZLOŽITEV:

I. Ocena finančnih posledic, ki niso načrtovane v sprejetem proračunu
/
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II. Finančne posledice za državni proračun
II.a Pravice porabe za izvedbo predlaganih rešitev so zagotovljene:
/
II.b Manjkajoče pravice porabe bodo zagotovljene s prerazporeditvijo:
/
II.c Načrtovana nadomestitev zmanjšanih prihodkov in povečanih odhodkov proračuna:
/

7.b Predstavitev ocene finančnih posledic pod 40.000 EUR:
(Samo če izberete NE pod točko 6.a.)
Kratka obrazložitev: /

8. Predstavitev sodelovanja z združenji občin:

Vsebina predloženega gradiva (predpisa) vpliva na:
 pristojnosti občin,
 delovanje občin,
 financiranje občin.

NE
NE
NE

Gradivo (predpis) je bilo poslano v mnenje:
 Skupnosti občin Slovenije SOS: NE
 Združenju občin Slovenije ZOS: NE
 Združenju mestnih občin Slovenije ZMOS: NE

Predlogi in pripombe združenj so bili upoštevani:
/

Bistveni predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani.
/

9. Predstavitev sodelovanja javnosti:

Gradivo je bilo predhodno objavljeno na spletni strani predlagatelja: DA

Če je odgovor NE, navedite, zakaj ni bilo objavljeno.

Če je odgovor DA, navedite datum objave: 8. 1. 2021

V razpravo so bili vključeni: 
/

Mnenja, predlogi in pripombe z navedbo predlagateljev:
/

Bistvena mnenja, predlogi in pripombe, ki niso bili upoštevani, ter razlogi za neupoštevanje:
/

10. Pri pripravi gradiva so bile upoštevane zahteve iz Resolucije o normativni 
dejavnosti: DA

11. Gradivo je uvrščeno v delovni program vlade: NE

                                                         mag. Andrej Vizjak
                                                                MINISTER
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PREDLOG
EVA 2020-2550-0102

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 17. člena, drugega odstavka 19. člena in petega 
odstavka 20. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 
158/20) izdaja Vlada Republike Slovenije 

U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v 

zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila

1. člen

V Uredbi o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz naprav, v katerih se 
uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16) se v 4. členu za petim odstavkom doda 
nov, šesti odstavek, ki se glasi:

»(6) Emisije hlapnih organskih spojin, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, 
H350i, H360D ali H360F ali morajo biti označene s temi stavki, ali emisije halogeniranih hlapnih 
organskih spojin, za katere je predpisan stavek o nevarnosti H341 ali H351 ali morajo biti označene s 
tema stavkoma, se nadzirajo v zaprtih pogojih, kolikor je to tehnično in ekonomsko izvedljivo, da se 
zavaruje zdravje ljudi in okolje, ter ne presegajo ustrezne mejne vrednosti emisij iz 14. člena te 
uredbe.«.

2. člen

V 6. členu se v drugem odstavku druga alineja spremeni tako, da se glasi:

» se zaradi tega ne pričakuje večje tveganje za zdravje ljudi ali okolje in«.

3. člen

V 14. členu se črta tretji odstavek.

4. člen

V 24. členu se za četrtim odstavkom doda nov, peti odstavek, ki se glasi:

»(5) Upravljavec predloži k bilanci uporabljenih organskih topil iz prvega odstavka tega člena tudi 
podatke za preteklo koledarsko leto:

 iz tretjega odstavka 9. člena te uredbe, pridobljene v skladu z načrtom zmanjševanja emisij 
hlapnih organskih spojin,

 o odstopanjih, odobrenih v skladu z drugim in tretjim odstavkom 6. člena te uredbe.«.

KONČNA DOLOČBA
5. člen

(začetek veljavnosti)

Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 
Ljubljana, 
EVA 2020-2550-0102

Vlada Republike Slovenije
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Janez Janša l.r.
Predsednik

. 
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OBRAZLOŽITEV

I. UVOD

1. Pravna podlaga 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 
102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20), drugi, tretji in četrti odstavek 
17. člena, drugi odstavek 19. člena in peti odstavek 20. člena:

17. člen 
(emisije) 

…

(2) Vlada Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: vlada) določi mejne vrednosti emisije, ki pri običajnih 
pogojih obratovanja naprave ali opravljanja dejavnosti ne smejo biti presežene, stopnje zmanjševanja 
onesnaževanja okolja in s tem povezane enakovredne parametre ter tehnične ukrepe, pa tudi mogoče 
učinke celotne in skupne obremenitve okolja, zavezance za zagotavljanje izvajanja obratovalnega 
monitoringa iz 101. člena tega zakona in njegov obseg ter podrobnejšo določitev večje spremembe naprave. 
Vlada za naprave iz 68. člena tega zakona lahko določi podrobnejša pravila za uporabo zaključkov o BAT, 
pri čemer se dosežena raven varstva okolja ne sme poslabšati, mejne vrednosti emisij in druge zahteve pa 
so lahko določene tudi strožje, kot jih določajo zaključki o BAT. 

(3) Vlada v predpisih iz prejšnjega odstavka določi naprave, katerih upravljavci morajo pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje v skladu s tem zakonom, podrobnejšo vsebino vloge za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja, rok, do katerega mora upravljavec naprave vložiti vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, ter rok, do katerega mora upravljavec 
obstoječe naprave njeno obratovanje uskladiti z zahtevami, predpisanimi na podlagi prejšnjega odstavka. 

(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, za primer spremembe 
okoljevarstvenega dovoljenja pa tudi, kaj se šteje za znaten vpliv na preprečevanje večjih nesreč in 
zmanjševanje njihovih posledic.

…
19. člen 

(pravila ravnanja) 
…

(2) Prepovedi, omejitve in druga pravila ravnanja ter priporočila pri opravljanju dejavnosti ali v potrošnji 
določi vlada, 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) 
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…

(5) Vlada s predpisom določi pravila ravnanja in druge pogoje za ravnanje z odpadki, nanašajo pa se zlasti 
na: 
1. preprečevanje odpadkov, 
2. razvrščanje odpadkov na sezname, 
3. načine ravnanja z odpadki, 
4. pogoje za pridobitev potrdila iz tretjega odstavka tega člena, 
5. pogoje za pridobitev predpisanih dovoljenj, 
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 in 
9. vodenje evidenc o odpadkih in ravnanju z njimi ter način poročanja ministrstvu, pristojnemu za varstvo 

okolja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo). 
…

2. Rok za izdajo uredbe, določen z zakonom

31. marec 2021 (odgovor RS na uradni opomin EK št. 2019/2310 C(2020) 1390 final).

3. Splošna obrazložitev predloga uredbe, če je potrebna

/

4. Predstavitev presoje posledic za posamezna področja

Sprememba in dopolnitev Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v zrak iz 
naprav, v katerih se uporabljajo organska topila (Uradni list RS, št. 35/15 in 58/16) nima vpliva na 
pogoje obratovanja obstoječih naprav, v katerih se uporabljajo organska topila.. Obstoječe naprave so 
prilagojene vseh zahtevam zakonodaje, obstoječa okoljevarstvena dovoljenja ostajajo še naprej v 
veljavi.. 

II. VSEBINSKA OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH REŠITEV

Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o mejnih vrednostih emisije hlapnih organskih spojin v 
zrak iz naprav, v katerih se uporabljajo organska topila, se izdaja za namen uskladitve uredbe z 
določbami Direktive 2010/75/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o 
industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) (prenovitev) (UL L št. 
334 z dne 17. 12. 2010, str. 17). 

Evropska Komisija je v uradnem opominu št. 2019/2310 C(2020) 1390 final z dne 14. 5. 2020 
naslovila na Republiko Slovenijo več očitkov o neskladnosti prenosa Direktive 2010/75/EU. S 
spremembami in dopolnitvami uredbe se bodo odpravile vse neskladnost domače zakonodaje na 
področju uporabe organskih topil:

 v 4. členu se doda novi šesti odstavek za namen bolj jasne povezave med hlapnimi organskimi
spojinami, za katere so predpisani stavki o nevarnosti H340, H350, H350i, H360D ali H360F, in 
zaprtimi pogoji nadzora le teh. Zato se tretji odstavek 14. člena črta;

 drugi odstavek 6. člena se dopolnjuje z izrazom "ali okolje", s čimer se izdaja okoljevarstvenega 
dovoljenja pogojuje tudi z odsotnostjo tveganja za okolje in ne samo za ljudi;

 četrti dostavek 24. člena se dopolnjuje z obvezo upravljavca, da v sklop rednega poročanja o 
bilanci uporabljenih organskih topil vključi tudi podatke iz načrta zmanjševanja emisij hlapnih 
organskih spojin in podatke o odstopanju mejnih vrednosti emisij, kot je to določeno v 
okoljevarstvenem dovoljenju. Trenutno veljavna praksa na tem področju je, da upravljavec 
predloži omenjene podatke inšpekciji, pristojni za okolje, v postopku inšpekcijskega nadzora. 
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