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UVODNA POJASNILA  
Projektna skupina podjetja OIKOS d.o.o. je bila izbrana na podlagi javnega razpisa za izvedbo 
merjenja administrativnih stroškov in bremen v predpisih Republike Slovenije – SKLOP IV – 
Področje okolja, ki vsebuje zakone s pripadajočimi akti.  
 
Področje okolja (SKLOP IV) vsebuje 5 večjih sklopov in sicer: 

• Zakon o graditvi objektov s pripadajočimi 38 podzakonskimi akti, 
• Zakon o vodah s pripadajočimi 190 podzakonskimi akti, 
• Zakon o varstvu okolja s pripadajočimi 363 podzakonskimi akti, 
• Zakon o ohranjanju narave s pripadajočimi 62 podzakonskimi akti, 
• Zakon o prostorskem načrtovanju s pripadajočimi 105 podzakonskimi akti.  

 
Merjene je opravljeno na podlagi Enotne metodologije za merjenje administrativnih stroškov,  
privzeta po mednarodni metodologiji SCM. Metodologija za merjenje administrativnih stroškov 
je privzeta in prilagojena na osnovi mednarodne metodologije »Standard Cost Model: 
Measuring and Reducing Administrative Burdens for Businesses, SCM Network to reduce 
administrative burdens, OECD, October 2005 (last version)«, kot pomoč pa nam je služila tudi 
metodologija »The Standard Cost Model; A framework for defining and quantifying 
administrative burdens for businesses, August 2004«, razvita s strani International working 
group on Administrative Burdens pri Evropski komisiji. Metodologija je bila tako sprejeta tudi s 
strani Evropske komisije, ki je model izbrala za ovrednotenje administrativnih stroškov 
povzročenih podjetjem s strani EU (evropske direktive in druga regulativa - (Standard Cost 
Model - An EU common methodology for assessing administrative costs imposed by legislation 
- Communication from the Commission – COM(2005)518 (21. oktober 2005)). 
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1.0 OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Izračun administrativnih stroškov je potekal v skladu z Navodili o merjenju administrativnih 
stroškov. Pri tem smo sledili usmeritvam iz Enotne metodologije za merjenje administrativnih 
stroškov, ki je privzeta po mednarodni metodologiji SCM1. 
 
Korak 1.1: Zakonodaja (http://zakonodaja.gov.si)  
V okviru izvajanja naloge smo pregledali Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 28/2006 - Skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - Odl. 
US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008, 70/2008) pripadajočimi  podzakonskimi akti. Pregledali smo 
zakon in 105 pripadajočih podzakonskih aktov vključno s pripadajočimi spremembami in 
dopolnitvami. Seznam aktov smo prejeli s strani naročnika. Vsebino aktov smo pridobili s 
spletnega portala http://www.ius-software.si/ v obdobju od 1.7.2010 do 30.8.2010. V 
nadaljevanju opredeljene informacijske obveznosti izhajajo iz aktov, katerih vsebina je bila 
posodobljena v tem obdobju.  
 
Predpisi, ki vsebujejo administrativna bremena za zasebni sektor so: 

• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1) (Ur. l. RS, št. 41/2004, 17/2006 - ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 49/2006 - ZMetD, 66/2006 - Odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 57/2008, 
70/2008, 108/2025  

• Uredba o mejnih vrednostih emisije halogeniranih hlapnih spojin v zrak iz naprav, v 
katerih se uporabljajo organska topila (Ur. l. RS, št.112/2005, 37/2007) 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz postaj za preskrbo motornih vozil z 
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila motornih vozil ter pralnic za motorna vozila 
(Ur. l. RS, št.10/1999, 40/2004) 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo 
(47/2005, 45/2007, 79/2009) 

• Uredba o ravnanju z odpadki (Ur. l. RS, št.34/2008) 
• Uredba o sežiganju odpadkov (Ur. l. RS, št.68/2008) 
• Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom  (Ur. l. RS, št. 39/2010) 
• Uredba o obdelavi biološko razgradljivih odpadkov (Ur. l. RS, št. 62/2008) 
• Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
• Uredba o obdelavi odpadkov v premičnih napravah (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
• Uredba  o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/2008) 
• Uredba o ravnanju z odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi 

(Ur. l. RS, št. 119/2006) 
• Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/2006, 106/2006, 

110/2007) 
• Uredba  mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/2005, 34/2008, 

109/2009) 
• Uredba o pogojih pod katerimi se lahko pri rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali napravah odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 60/2006) 

• Uredba o odlaganju odpadkov na odlagališčih (Ur. l. RS, št. 32/2006, 98/2007, 62/2008, 
53/2009) 

• Pravilnik o ravnanju z odpadki iz proizvodnje titanovega dioksida (Ur. l. RS, št. 57/2000) 
• Pravilnik o ravnanju z izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 118/2004) 
• Uredba o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo (Ur. l. RS, št. 57/2008) 
• Uredba o stanju površinskih vod (Ur. l. RS, št. 14/2009) 
• Uredba o uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov (Ur. l. RS, št. 

41/2010) 
                                                 
1 »Standard Cost Model: Measuring and Reducing Administrative Burdens for Businesses, SCM Network 
to reduce administrative burdens, OECD, October 2005 

http://zakonodaja.gov.si/�
http://www.ius-software.si/�
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• Uredba o odstranjevanju polikloriranih bifenilov in polikloriranih terfenilov (Ur. l. RS, št. 
34/2008, 9/2009) 

• Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja obvezne državne gospodarske javne 
službe sežiganja komunalnih odpadkov na območju Savinjske regije (Ur. l. RS, št. 
109/2005, 62/2008) 

• Uredba o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 
71/2008) 

• Uredba o ravnanju z odpadnimi zdravili (Ur. l. RS, št. 105-4483/2008) 
• Uredba o ravnanju z amalgamskimi odpadki, ki nastanejo pri opravljanju zdravstvene 

dejavnoti in z njo povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008) 
• Uredba o ravnanju z baterijami in akumulatorji ter odpadnimi baterijami in akumulatorji 

(3/2010) 
• Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Ur. l. RS, št. 70/2008) 
• Uredba o odstranjevanju odpadnih olj (Ur. l. RS, št. 25/2008) 
• Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z 

izrabljenimi motornimi vozili (Ur. l. RS, št. 135/2003, 32/2004, 106/2005, 32/2006, 
57/2006, 49/2010) 

• Uredba o ravnanju z izrabljenimi gumami (Ur. l. RS, št. 63/2009) 
• Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja z 

odpadno električno in elektronsko (Ur. l. RS, št. 118/2004) 
• Uredba o načinu opravljanja obvezne državne gospodarske javne službe sežiganja 

komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 132/2004, 106/2005) 
• Uredba o ravnanju z odpadno električno in elektronsko opremo (Ur. l. RS, št. 107/2006) 
• Uredba o pristaniških zmogljivostih za prevzem ladijskih odpadkov in ostankov tovora 

(Ur. l. RS, št. 78/2008) 
• Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 

73/2005, 92/2007) 
• Uredba o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih dejavnosti izkoriščanja mineralnih 

surovin (Ur. l. RS, št. 43/2008) 
• Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega 

(Ur. l. RS, št. 97/2004, 71/2007, 122/2007) 
• Uredba o vrstah ukrepov za sanacijo okoljske škode (Ur. l. RS, št. 055/2009) 
• Pravilnik o monitoringu kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 36/2007) 
• Pravilnik o obratovalnem monitoringu vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, lakih 

in proizvodih za ličenje vozil (Ur. l. RS, št. 105/2008) 
• Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/2007, 

70/2008, 61/2009) 
• Pravilnik o monitoringu onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz proizvodnje titanovega 

dioksida (Ur. l. RS, št. 57/2000, 43/2004) 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004, 105/2010) 

• Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za kloralkalno 
elektrolizo (Ur. l. RS, št. 81/2007) 

• Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 
70/1996, 41/2004) 

• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za proizvodnjo 
fitofarmacevtskih sredstev (Ur. l. RS, št. 84/1999) 

• Uredba o emisiji živega srebra pri odvajanju odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 84/1999) 
• Uredba o emisiji kadmija pri odvajanju odpadnih vod (Ur. l. RS, št. 84/1999) 
• Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Ur. l. RS, št. 63/2006, 92/2007) 
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 

(Ur. l. RS, št. 98/2007, 30/2010) 
• Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 

49/2006, 70/2008, 114/2009) 
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• Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih 
za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/2008) 

• Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup 
(118/2005) 

• Uredba o kakovosti kopalnih voda (Ur. l. RS, št. 25/2008) 
• Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velike pregrade (Ur. l. RS, št. 92/1999) 
• Uredba o podrobnejšem načinu in pogojih vzpostavitve in vodenja registra emisijskih 

kuponov (Ur. l. RS, št. 56/2005) 
• Pravilnik o pravilih za preverjanje poročila o emisijah toplogrednih plinov in pogojih, ki jih 

mora izpolnjevati preveritelj (Ur. l. RS, št. 17/2005, 79/2005, 70/2008) 
• Uredba o načinu, predmetu in pogojih opravljanja gospodarske javne službe ravnanja z 

radioaktivnimi odpadki (Ur. l. RS, št. 32/1999) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne električne 

in elektronske opreme (Ur. l. RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja odpadne embalaže 

(Ur. l. RS, št. 32/2006, 65/2006, 78/2008, 19/2010) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. 

RS, št. 43/2005, 58/2005, 20/2006, 78/2008) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. 

RS, št. 123/2004, 124/2004, popr. 68/2005, 77/2006, 85/2008, 104/2009) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, 

št. 68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 85/2008) 
• Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih 

vozil (Ur. l. RS, št. 87/2005, 118/2005) 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega 

sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/1996, 41/2004) 
• Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla 

(Ur. l. RS, št. 55/1997) 
• Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz veikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 

73/2005, 92/2007) 
• Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Ur. l. RS, št. 130/2004, 

20/2006) 
• Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur. l. RS, 

št. 117/2005) 
• Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav 

(Ur. l. RS, št. 98/2007, 30/2010) 
• Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (34/2008) 
• Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 

109/2007, 62/2010) 
• Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 

vozil (Ur. l. RS, št. 103/2007) 
• Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske službe 

odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/2007, 
33/2009) 

• Uredba o ravnanju z odpadki , ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske 
dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008) 

• Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2  novih osebnih 
vozil (Ur. l. RS, št. 6/2003, 113/2003, 43/2004) 

• Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 
vozil (Ur. l. RS, št. 103/2007) 

• Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin (Ur. l. RS, št. 84/2007) 
• Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne 

službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja 
in varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 129/2004, 57/2006,  105/2007, 102/2008) 
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• Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče (Ur. l. 
RS, št. 99/2001) 

• Uredba o koncesiji za odvzem naplavin reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska 
Gora (Ur. l. RS, št. 67/2003) 

• Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s 
stranskimi živalskimi proizvodi katergorije 1 in 2 (Ur. l. RS, št. 134/2006, 1/2011) 

• Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 
34/1996, 70/2000, 41/2004) 

• Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne 
službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in 
zračnikov (Ur. l. RS, št. 12/2004) 

• Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na 
področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Ur. l. RS, št. 112/2006). 
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Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO 
Informacijska obveznost (IO) je obveznost izpolnjevanja zahtev, ki jih zakonodaja nalaga 
posameznim subjektom (poslovni subjekti, državljani, javna uprava). Informacijske obveznosti 
smo določili na podlagi pregleda obveznih procesov, ki jih zakonodaja nalaga posameznim 
subjektom.  
 
Pri tem je potrebno opomniti, da smo na podlagi določil projektne naloge določili informacijske 
obveznosti v dveh sklopih: 

• informacijske obveznosti, ki se nanašajo na obvezo s strani javnega sektorja; 
• informacijske obveznosti, ki se nanašajo na obvezo s strani zasebnega sektorja (pravne 

in fizične osebe).  
 
Vse določene informacijske obveznosti, smo zapisali v vnaprej pripravljenem meritvenem 
obrazcu za mapiranje informacijskih obveznosti (Priloga 1). Informacijske obveznosti smo ločili 
na zgoraj navedena sklopa. Meritveni obrazec je priloga temu poročilu (Priloga 1).  
 
V nadaljevanju podajamo nabor informacijskih obveznosti, ki se nanašajo samo na zasebni 
sektor.  
Zap. 
št. IO IO (opisno) Naziv zakona z 

navedbo objave 
Podzakonski predpisi z 

navedbo objave Št. člena 

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja po 82. členu ZVO-1 

IO-1 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
druge naprave 

  83 

IO-2 
Upravljavec naprave, v kateri se uporablja 

organska topila, posreduje vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije halogeniranih hlapnih 

spojin v zrak iz naprav, v 
katerih se uporabljajo 

organska topila (112/2005, 
37/2007, 88/2009) 

31 

IO-3 

Upravljavec naprave posreduje vlogo za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 

odvajanje odpadnih vod iz postaj za preskrbo 
motornih vozil z gorivi, objektov za 

vzdrževanje in popravilo motornih vozil ter 
pralnic za motorna vozila 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 

postaj za preskrbo motornih 
vozil z gorivi, objektov za 
vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za 
motorna vozila (10/1999, 

40/2004) 

5 

IO-4 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
odvajanje odpadnih vod v vode in kanalizacijo

Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo (47/2005, 

45/2007, 79/2009) 

15 

IO-5 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z odpadki 

Uredba o ravnanju z odpadki 
(34/2008) 21 

IO-6 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z odpadnimi nagrobnimi svečami 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami (78/2008) 
6 

IO-7 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z biološko razgradljivimi kuhinjskimi 

odpadki in zelenim vrtnim odpadom 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom (39/2010) 

7 

IO-8 Upravljavec naprave posreduje vlogo za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 

sežig odpadkov 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2027 

Uredba o sežiganju 
odpadkov (68/2008, 

41/2009) 

4 
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IO-9 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
vnos odpadkov v tla 

Uredba o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov 

(34/2008) 
9 

IO-10 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
obdelavo odpadkov na premični napravi 

Uredba o obdelavi odpadkov 
v premičnih napravah 

(34/2008) 
11 

IO-11 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
obdelavo odpadkov, ki nastanejo pri 

gradbenih delih 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (34/2008) 
13 

IO-12 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo nevarne snovi 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi (119/2006) 

15 

41 

10 IO-13 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z embalažo in odpadno embalažo 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 
embalažo (84/2006, 
106/2006, 110/2007) 

41 

IO-14 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z OEEO. 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

26, 28 

IO-15 

Izvajalec posreduje vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za odstranitev 

materialov, ki vsebujejo azbest pri 
rekonstrukciji ali odstranitvi objektov in pri 

vzdrževalnih delih na objektih, instalacijah ali 
napravah 

Uredba o pogojih pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah odstranjujejo 

materiali, ki vsebujejo azbest 
(60/2006) 

6 

IO-16 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
odlaganje odpadkov na odlagališčih 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih 

(32/2006, 98/2007, 62/2008, 
53/2009) 

44, 60 

IO-17 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z odpadki iz proizvodnje titanovega 

dioksida 

Pravilnik o ravnanju z 
odpadki iz proizvodnje 

titanovega dioksida 
(57/2000, 41/2004) 

9 

IO-18 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 
ravnanje z izrabljenimi motornimi vozili 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili 

(118/2004) 
10 

IO-19 Upravljavec naprave posreduje vlogo za 
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 

predelavo nenevarnih odpadkov v trdo gorivo 

Uredba o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdno 

gorivo, Uradni list RS, št. 
57/2008 

10 
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IO-20 
Upravljavec naprave posreduje vlogo za 

pridobitev OVD za uporabo ozonu škodljivih 
snovi 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

41 

IO-21 Upravljavec naprave ki predstavlja vir hrupa v 
okolju  

Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju, 

Uradni list RS, št. 105/2005, 
34/2008, 109/2009 

14 

IO-22 
Upravljavec naprave mora pred začetkom 

obratovanja naprave, obvestiti ministrstvo in 
pristojno inšpekcijo o nameravanem začetku 

obratovanja  (85. člen, 1. odstavek) 

  85 

IO-23 
Upravljavec naprave  mora z vlogo zahtevati 
podaljšanje okoljevarstvenega dovoljenja 3 
mesece pred iztekom veljavnosti.  (82. člen, 

7. odstavek) 

  82 

IO-24 
Upravljavec naprave  mora vsako 

nameravano spremembo naprave, ki lahko 
vpliva na okolje, pisno prijaviti ministrstvu (85. 

člen, 2. odstavek) 

  85 

IO-25 
Upravljavec naprave  mora vsako 

nameravano spremembo naprave, ki lahko 
vpliva na okolje, pisno prijaviti ministrstvu (85. 

člen, 2. odstavek) 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 

organska topila, Uradni list 
RS, št. 112/2005, 37/2007, 

88/2009 

27 

IO-26 
Upravljavec naprave mora pisno obvestiti 

ministrstvo o nameri dokončnega prenehanja 
obratovanja naprave (85. člen, 2. odstavek)  

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 

organska topila, Uradni list 
RS, št. 112/2005, 37/2007, 

88/2009 

85 

IO-27 

Upravljavec naprave   (ali stečajni upravitelj - 
v primeru stečaja) mora v primeru prenehanja 
obratovanja zaradi stečaja ali likvidacije pisno 
obvestiti ministrstvo o izpolnjevanju pogojev iz 
okoljevarstvenega dovoljenja , ki se nanašajo 
na ukrepe po prenehanju obratovanja naprav 

(85. člen, 2. odstavek)  

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 

organska topila, Uradni list 
RS, št. 112/2005, 37/2007, 

88/2009 

85 

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate - povzročitelje tveganja za večje nesreče (ZVO 18. člen, 86. člen) 

IO-28 
Upravljavec obrata moa posredovati vlogo za 

okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
obrata s prilogami  

Uredba o preprečevanju 
večjih nesreč in 

zmanjševanju njihovih 
posledic, Uradni list RS, št. 

71/2008 

86/8 

IO-29 
Upravljavec naprave  prijavi spremembo 

zasnove zmanjševanja tveganja ali 
varnostnega poročila ministrstvu (90. člen, 2. 

odstavek) 

  90 

IO-30 
Upravljavec obrata mora ministrstvo obvestiti 
o nameri dokončnega prenehanja obratovanja 

obrata.7.člen, 5. odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2027 
Uredba o preprečevanju 

večjih nesreč in 
zmanjševanju njihovih 

posledic, Uradni list RS, št. 
71/2008 

7 

 Vpis v evidenco zbiralcev, prevoznikov in trgovcev z odpadki (ZVO 20. člen, 3. odstavek) 

IO-31 Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 
zbiralcev odpadkov 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
16 

IO-32 Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 
zbiralcev odpadnih zdravil 

  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi zdravili, Uradni 

14 
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list RS, št. 105-4483/2008 

IO-33 
Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 

zbiralcev odpadkov, ki nastanejo pri 
opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo 

povezanih raziskavah 

Uredba o ravnanju z 
amalgamskimi odpadki, ki 
nastanejo pri opravljanju 

zdravstvenedejavnosti in z 
njo povezanih 

raziskavah,Uradni list RS, št. 
89/2008 

10 

IO-34 
Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 

povzročiteljev odpadkov, ki nastajajo pri 
opravljanju zdravstvene in veterinarske 

dejavnosti ter z njima povezanih raziskavam 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene in 
veterinarske dejavnosti ter z 
njima povezanih raziskavah, 
Uradni list RS, št. 89/2008  

10 

IO-35 Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 
zbiralcev odpadnih nagrobnih sveč 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

16 

IO-36 Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 
zbiralcev odpadnih baterij in akumulatorjev 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

16, 25, 31 

IO-37 
Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 

zbiralcev, prevoznikov in trgovcev z 
odpadnimi jedilnimi olji in mastmi 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 

10 

IO-38 
Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 

zbiralcev biološko razgradljivih kuhinsjkih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

10 

IO-39 
Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 

zbiralcev odpadkov, ki nastanejo pri 
gradbenih delih 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih (34/2008) 
12 

IO-40 Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 
zbiralcev odpadnih olj 

Uredba o odstranjevanju 
odpadnih olj, Uradni list RS, 

št. 25/2008 
11 

IO-41 Prosilec  posreduje vlogo za vpis v evidenco 
zbiralcev IMV 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 41/2004, 
17/2006 - ORZVO187, 

20/2006, 28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 66/2006 - 
Odl. US, 33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 108/2026 

 
 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
Uredba  

 
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

 

11 
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Uredba o ravnanju z 
amalgamskimi odpadki, ki 
nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene 
dejavnosti in z njo povezanih 
raziskavah,Uradni list RS, št. 

89/2008 
 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene in 
veterinarske dejavnosti ter z 
njima povezanih raziskavah, 
Uradni list RS, št. 89/2008  

 
Uredba o ravnanju z 

odpadnimi nagrobnimi 
svečami, Uradni list RS, št. 

78/2008 
 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 
 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 
 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

 
Uredba o ravnanju z 

odpadki, ki nastanejo pri 
gradbenih delih, Uradni list 

RS, št. 34/2008 
 

Uredba o odstranjevanju 
odpadnih olj,Uradni list RS, 

št. 25/2008  
 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

 
 

IO-42 
Zbiralec odpadkov  mora spremembo firme ali 

sedeža ter načina zbiranja odpadkov pisno 
prijaviti ministrstvu v 30 dneh od nastale 
spremembe. 17.člen, 1. in 2. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
17 

IO-43 
Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za prevoz 

odpadkov (20. člen, 4. odstavek) 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
20 

IO-44 

Koncesionar  ali njegov podizvajalec mora  
podati vlogo za pridobitev potrdila ministrstva, 

pristojnega za okolje, o vpisu v evidenco 
izvajalcev ravnanja z izrabljenimi motornimi 

vozili. (7. člen, 4. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

7 

IO-45 

Koncesionar  ali njegov podizvajalec mora  
podati vlogo za pridobitev potrdila ministrstva, 

pristojnega za okolje, o vpisu v evidenco 
izvajalcev ravnanja z odpadno električno in 
elektronsko opremo (7. člen, 4. odstavek) 

 
 
 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

6 
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gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadno 

električno in elektronsko 
opremo. (Uradni list RS, št. 

118/2004) 

IO-46 

Izvajalec javne službe ali njegov podizvajalec 
mora za prevzem in začasno skladiščenje 

odpadkov na prevzemnem mestu podati vlogo 
za pridobitev potrdila ministrstva o vpisu v 
evidenco izvajalcev sežiganja komunalnih 

odpadkov (10. člen, 4. točka) 

Uredba o načinu opravljanja 
obvezne državne 

gospodarske javne službe 
sežiganja komunalnih 

odpadkov (Uradni list RS, št. 
123/2004, 106/2005) 

10 

IO-47 
Trgovec ali posrednik odpadkov mora podati 

na ministrstvo vlogo za vpis v evidenco 
trgovcev in posrednikov odpadkov. 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
27 

 Vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev 

IO-48 
Proizvajalec poda vlogo za vpis v evidenco 

proizvajalcev in pridobiteljev gum ter 
proizvajalcev obnovljenih gum. 10. člen 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
10 

IO-49 
Proizvajalec, pridobitelj ali uvoznik poda vlogo 
za vpis  v evidenco proizvajalcev, pridobiteljev 

in uvoznikov fitofarmacevtskih sredstev  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

11 

IO-50 
Proizvajalec in pridobitelj podata vlogo za vpis  

v  evidenco proizvajalcev, pridobiteljev 
elektronske in električne opreme 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

19,20 

IO-51 Proizvajalec poda vlogo za vpis  v  evidenco 
proizvajalcev.  

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

39 

IO-52 
Proizvajalec baterij in akumulatorjev 

spremembe podatkov iz 
evidenca posreduje ministrstvu .39.člen, 4. 

odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2012 

39 

IO-53 Proizvajalec baterij in akumulatorjev o 
opustitvi dejavnosti  obvesti ministrstvo 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2012 

39 

 Vpis v evidenco načrtov ravnanja z odpadki 

IO-54 
Proizvajalec, ki sam zagotavlja zbiranje 

izrabljenih gum ali nosilec skupnega načrta, 
poda na ministrstvo vlogo za vpis v evidenco 

načrtov ravnanja z izrabljenimi gumami.  

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
14,15 

IO-55 

Proizvajalec oziroma nosilec skupnega načrta 
mora vsako večjo spremembo načrta oziroma 

skupnega načrta ali spremembo firme ali 
sedeža oziroma imena ali naslova 

proizvajalca pisno prijaviti ministrstvu. 21. 
člen, 1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
21 

IO-56 Zavezanec ali nosilec skupnega načrta poda 
na ministrstvo vlogo za potrditev načrta 

ravnanja z odpadnimi zdravili.  

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1)108/2025  

Uredba  
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

10,11 
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IO-57 
Zavezanec (nosilec skupnega načrta) mora 

ministrstvu prijaviti bistveno spremembo 
(skupnega) načrta ravnanja z odpadnimi 

zdravili. 12. člen, 3. odstavek 

Uredba  
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

12 

IO-58 

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik, ki 
zagotavlja ravnanje z 

odpadnimi nagrobnimi svečami  (ali nosilec 
skupnega načrta ravnanja) mora vložiti vlogo 

za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi 
nagrobnimi svečami. 12.člen,3. odstavek, 13. 

člen, 4.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

12 

IO-59 

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik (ali nosilec 
skupnega načrta ravnanja) morajo prijaviti 

ministrstvu 
vsako spremembo načrta ravnanja z 

odpadnimi nagrobnimi 
svečami, ki ima vpliv na izpolnjevanje njihovih 
obveznosti po tej uredbi. 14.člen, 3.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

14 

IO-60 

Proizvajalec 
prenosnih/industrijskih/avtomobilskih baterij in 

akumulatorjev ali nosilec skupnega načrta 
mora vložiti vlogo za potrditev načrta ravnanja 

z odpadnimi baterijami in akumulatorji 

11,,12,13, 20, 21, 
22, 26,27,28 

IO-61 

Proizvajalec prenosnih baterij in 
akumulatorjev ali nosilec skupnega načrta k 

vlogi za potrditev načrta ravnanja z odpadnimi 
prenosnimi baterijami in akumulatorji priloži 

predlog tega načrta 

11,,12,13, 20, 21, 
22, 26,27,28 

IO-62 

Nosilec skupnega načrta k vlogi priloži tudi 
kopijo seznama vseh proizvajalcev, ki 

pristopajo k skupnemu načrtu ravnanja in  
dogovora o pristopu k skupnemu načrtu 

ravnanja 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

11, 12, 13, 20, 
21, 22, 26, 27, 28

IO-63 

Nosilec načrta oziroma skupnega načrta 
ravnanja (prenosne /industrijske/avtomobilske 

odpadne baterije) pisno prijavi ministrstvu 
vsako večjo spremembo načrta ali 

spremembo firme, sedeža, imena ali naslova 
proizvajalca. 14.člen, 3. odstavek; 23.člen, 3. 

odstavek; 29.člen, 3. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

14,23,29 

IO-64 Upravljavec pristanišča pošlje na ministrstvo v 
potrditev predlog načrta prevzema odpadkov. 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2008 

6,7 

Pridobitev okoljevarstvenega soglasja (ZVO 50. - 65. člen)  

IO-65 
Nosilec posega v okolje  posreduje vlogo za 

okoljevarstveno soglasje  s prilogami na 
ministrstvo (57. člen) 

  53, 57, 194 

IO-66 
Nosilec posega v okolje  prijavi spremembo 
posega v okolje ministrstvu.   (61. a. člen, 1. 

in 2. odstavek) 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2028 
  61a 

 Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za  obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega (ZVO 
68.člen) 

IO-67     Upravljavec IPPC naprave mora 
posredovati vlogo za pridobitev IPPC 

dovoljenja 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 

  70 
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49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2028 
Obveščanje pristojnih organov o okoljskih nesrečah in okoljski škodi (ZVO 27. člen, 110.d. in e člen)  

IO-68 
Povzročitelj okoljske nesreče  mora o nesreči 

nemudoma obvestiti organ pristojen za 
obveščanje, določen s predpisi o varstvu pred 

nesrečami (27. člen, 1. odstavek) 

27 

IO-69 

V primeru neposredne nevarnosti za nastanek 
okoljske nesreče, mora njen povzročitelj  
nemudoma obvestiti ministrstvo o vseh 

pomembnih dejstvih, o dejanskem stanju 
okolja in o izvedenih ukrepih (110d. člen, 1. 

odstavek) 

110d 

IO-70 

V primeru nastanka okoljske škode, mora 
njen povzročitelj  nemudoma obvestiti 

ministrstvo o  vseh pomembnih dejstvih, 
informacije o nastali okoljski škodi in predlog 
sanacijskih ukrepov (110e. člen, 1. odstavek) 

110e 

IO-71 
Domnevni povzročitelj okoljske škode  mora 

odgovoriti na obvestilo o primeru nastale 
okoljske škode, ki ga prejme od ministrstva 

(110g člen, 3. odstavek)  

  

110g 

IO-72 

Upravljavec naprave mora (med 
obratovanjem in po zaprtju naprave) 

nemudoma  uradno obvestiti ministrstvo o 
vsakršnem dogodku, ki bi utegnil vplivati na 

stabilnost naprave in o katerih koli 
pomembnih škodljivih vplivih na okolje. 

11.člen,12.člen 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2026 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

11 

 Imenovanje in delovanje pooblaščenca za varstvo okolja (ZVO 30. člen) 

IO-73 

Povzročitelj obremenitve , ki mora pridobiti 
okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje 
naprave, ki lahko povzroči onesnaženje 

večjega obsega ali za obratovanje obrata, ki 
lahko povzroči večjo nesrečo, mora pisno 

imenovati pooblaščenca za varstvo okolja (30. 
člen) 

  30 

IO-74 

Povzročitelj obremenitve  mora obvestiti 
ministrstvo in pristojni organ občine o 
imenovanju, nalogah in spremembah 
okoljskega pooblaščenca (30. člen, 5. 

odstavek) 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2026 

  30 

Monitoring vplivov na okolje in poročanje  

IO-75 
Zavezanci za izvajanje obratovalnega 

monitoringa emisije snovi v zrak morajo 
rezultate monitoringa posredovati ministrstvu 

  101 

IO-76 

Povzročitelj obremenitve oziroma emisij v 
zrak  mora ministrstvu in občini, na območju 
katere povzročitelj vplivov na okolje deluje 
sporočiti podatke iz monitoringa vplivov na 

okolje  

Pravilnik o monitoringu 
kakovosti zunanjega zraka, 
Uradni list RS, št. 36/2007 

17 

IO-77 

Izvajalec obratovalnega monitoringa 
vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, 

lakih in proizvodih za ličenje vozil mora  
izdelati predlog programa monitoringa in ga 

poslati Agenciji/ministsrtvu v potrditev 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

8 

IO-78 

Izvajalec obratovalnega monitoringa emisij 
snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja mora  
izdelati predlog programa monitoringa in ga 

poslati Agenciji/ministsrtvu v potrditev 

Uredba o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov 

onesnaževanja, Uradni list 
RS, št. 31/2007, 70/2008, 

61/2009 

19 

IO-79 

Izvajalec obratovalnega monitoringa 
onesnaženosti okolja zaradi odpadkov iz 

proizvodnje titanovega dioksida mora  
izdelati predlog programa monitoringa in ga 

poslati Agenciji/ministsrtvu v potrditev 

Pravilnik o monitoringu 
onesnaženosti okolja zaradi  

odpadkov iz proizvodnje 
titanovega dioksida,  Uradni 

list RS, št. 57/2000  

6 

IO-80 Izvajalec obratovalnega monitoringa 
onesnaževanja podzemne vode mora  

izdelati predlog programa monitoringa in ga 

  

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu onesnaževanja 
podzemne vode, Uradni list 

6 
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poslati Agenciji/ministsrtvu v potrditev RS, št. 49/2006, 70/2008, 
114/2009 

IO-81 
Izvajalec obratovalnega monitoringa fizikalno-

kemijskih lastnosti tekočih goriv mora  
izdelati predlog programa monitoringa in ga 

poslati Agenciji/ministsrtvu v potrditev.  

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2007 

15 

IO-82 

Izvajalec obratovalnega monitoringa 
vsebnosti hlapnih organskih spojin v barvah, 

lakih in proizvodih za ličenje vozil mora 
posredovati vsakemu zavezancu, s katerim je 
dogovoril izvajanje obratovalnega monitoringa 

načrt izvajanja del za posameznega 
zavezanca. 8.člen, 1. odstavek 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

8 

IO-83 

Izvajalec prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa emisij snovi v zrak iz nepremičnih 
virov onesnaževanja mora o opravljenih prvih 
meritvah izdelati poročilo o prvih meritvah in 

ga posredovati zavezancu za izvajanje 
meritev.  

20. člen, 1. odstavek 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2010 

20 

IO-84 
Zavezanec za izvedbo prvih meritev 

elektromagnetnega sevanja v naravnem in 
življenskem okolju  mora predložiti ministrstvu 

poročilo o opravljenih prvih meritvah  

Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju 
Uradni list RS, št. 70/1996, 

41/2004 - ZVO-1  

17 

IO-85 
Izvajalec obratovalnega monitoringa  mora 
predložiti ministrstvu poročilo o opravljenih 

prvih meritvah  

 
Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

20 

IO-86 
Zavezanec za izvedbo prvih meritev emisij 

snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja  mora predložiti ministrstvu 

poročilo o opravljenih prvih meritvah  

Uredba o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov 

onesnaževanja, Uradni list 
RS, št. 31/2007, 70/2008, 

61/2009 

37 

IO-87 
Pooblaščeni izvajalec za izvajanje prvih 
meritev snovi v odpadnih vodah mora 

ministrstvu predložiti poročilo o opravljenih 
prvih meritvah 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih 

za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 74/2007 

20 

IO-88 Upravljavec odda letno poročilo o 
obratovalnem monitoringu 

 
Uredba o mejnih vrednostih 
emisije snovi v zrak iz velikih 

kurilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 73/2005, 92/2007 

26 

IO-89 

Zavezanec mora v okviru obratovalnega 
monitoringa zagotoviti izvedbo meritev 
osnovnih in dodatnih parametrov tal ter 

izvedbo meritev parametrov blata čistilnih 
naprav, komposta ali mulja 

 
Pravilnik o obratovalnem 

monitoringu pri vnosu 
nevarnih snovi in rastlinskih 

hranil v tla 
Uradni list RS, št. 55/1997 

9 

IO-90 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora o 
opravljenih občasnih meritvah izdelati poročilo 

in ga posredovati zavezancu za izvajanje 
meritev.  

21. člen, 1. odstavek 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2010 

21 

IO-91 
Izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih 

voda mora o opravljenih občasnih meritvah 
izdelati poročilo in ga posredovati ministrstvu. 

21. člen, 1. odstavek 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih 

za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 74/2007 

21 

IO-92 Izvajalec obratovalnega monitoringa mora o 
opravljenih občasnih meritvah 

Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in 17 
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elektromagnetnega sevanja v naravnem in 
življenskem okolju  izdelati poročilo in ga 

posredovati zavezancu za izvajanje meritev. 
21. člen, 1. odstavek 

življenjskem okolju 
Uradni list RS, št. 70/1996, 

41/2004 - ZVO-1 

IO-93 

Izvajalec obratovalnega monitoringa  mora o 
opravljenih občasnih meritvah emisij snovi v 

zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja 
izdelati poročilo in ga posredovati zavezancu 

za izvajanje meritev.  
21. člen, 1. odstavek 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

21 

IO-94 
Zavezanec za izvedbo občasnih meritev   

mora predložiti ministrstvu poročilo o 
opravljenih občasnih meritvah emisij snovi v 

zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.  

Uredba o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov 

onesnaževanja, Uradni list 
RS, št. 31/2007, 70/2008, 

61/2009 

37 

IO-95 
Zavezanec za izvedbo občasnih meritev  

mora predložiti ministrstvu poročilo o 
opravljenih občasnih meritvah .  

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije snovi v zrak iz velikih 

kurilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 73/2005, 92/2007 

26 

IO-96 
Zavezanec za izvedbo občasnih meritev 

vnosa nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla  
mora predložiti ministrstvu poročilo o 

opravljenih občasnih meritvah .  

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu pri vnosu 

nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla 

Uradni list RS, št. 55/1997 

9 

IO-97 

Upravljavec naprave, ki povzroča emisije 
hlapnih organskih snovi v zrak oziroma se v 
naparvi uporabljajo organska topila, mora 
predložiti ministrstvu bilanco uporabljenih 
organskih topil za preteklo koledarsko leto 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
snovi v zrak iz naprav, v 

katerih se uporabljajo 
organska topila Uradni list 

RS št. 112/2005 

21 

IO-98 
Upravljavec javnih cest mora zagotoviti 

meritve onesnaženosti  
padavinske odpadne vode na iztoku iz 

zadrževalnika in čistilne naprave 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z 

javnih cest (Ur.l. RS, št. 
047/2005) 

11 

IO-99 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora o 
opravljenih trajnih meritvah emisij snovi v zrak 

iz nepremičnih virov onesnaževanja izdelati 
poročilo in ga posredovati zavezancu za 

izvajanje meritev.  

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

21 

IO-
100 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora o 
opravljenih trajnih meritvah  izdelati poročilo in 

ga posredovati zavezancu za izvajanje 
meritev vsebnosti hlapnih organskih spojinah 
v barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil.  

 
Pravilnik o obratovalnem 

monitoringu vsebnosti 
hlapnih organskih spojin v 

barvah, lakih in proizvodih za 
ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 

105/2008 

8 

IO-
101 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora o 
opravljenih trajnih meritvah odpadnih voda 

izdelati poročilo in ga posredovati zavezancu 
za izvajanje meritev.  

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih 

za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 74/2007 

21 

IO-
102 

Zavezanec za izvedbo trajnih meritev emisij 
snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov 
in naprav za proizvodnjo fitofarmacevtskih 

sredstev  mora predložiti ministrstvu poročilo 
o opravljenih trajnih meritvah 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 

objektov in naprav za 
proizvodnjo fitofarmacevtskih 

sredstev (Ur. L. RS, št. 
84/1999) 

14,15 

IO-
103 

Zavezanec za izvedbo meritev 
elektromagnetnega sevanja v naravnem in 

življenjskem okolju mora poročila o meritvah 
hraniti . 

Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju 
Uradni list RS, št. 70/1996, 

41/2004 - ZVO-1 

12 

IO-
104 

Zavezanec za izvedbo meritev  mora poročila 
o meritvah hraniti . 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 

10 
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105/2008 

IO-
105 

Zavezanec za izvedbo meritev  mora poročila 
o meritvah snovi v odpadnih vodah hraniti . 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih 
za njegovo izvajanje Ur. list 

RS št. 74/2007 

22 

IO-
106 

Izvajalec monitoriga in zavezanec morata 
poročila o meritvah vsebnosti hlapnih 

organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih 
za ličenje vozil hraniti. 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

10 

IO-
107 

Zavezanec  za izvedbo meritev  posreduje 
poročilo o kalibraciji merilne opreme za trajne 

meritve in opreme za zapisovanje in 
vrednotenje podatkov (13.člen,5.odstavek) 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

13 

IO-
108 

Zavezanec  za izvedbo meritev emisij snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  

posreduje poročilo o rednem letnem 
preskušanju merilne opreme za trajne meritve 

in opreme za zapisovanje in vrednotenje 
podatkov (13.člen,5.odstavek) 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

13 

IO-
109 

Zavezanec  za izvedbo meritev emisij snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  vodi 

obratovalni dnevnik o vseh delih na merilni 
opremi za trajne meritve in opremi za 
zapisovanje in vrednotenje podatkov 

(13.člen,5.odstavek) 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2009 

13 

IO-
110 

Zavezanec o izpadu opreme za trajne meritve 
emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja in opremi za zapisovanje in 
vrednotenje podatkov nemudoma obvesti 

pristojnega inšpektorja.(13. člen, 5. odstavek) 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2009 

13 

IO-
111 

Upravljavec naprave  mora pred prvim 
zagonom merilne opreme za trajne meritve 

predložiti ministrstvu podrobni predlog vrste in 
načina elektronskega zapisovanja ter 

vrednotenja izmerjenih vrednosti.13. člen, 6. 
odstavek 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2010 

13 

IO-
112 

Izvajalec obratovalnega monitoringa 
posreduje oceno o letnih emisijah snovi v zrak 
iz nepremičnih virov onesnaževanja na osnovi 

prvih meritev  zavezancu. 20. člen 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2010 

20 

IO-
113 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora 
zavezancu posredovati poročilo o ocenjevanju 

celotne obremenitve zraka iz nepremičnih 
virov onesnaževanja 
21. člen, 6. odstavek 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

21 
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ZVO-1, 105/2010 

IO-
114 

Zavezanec  posreduje poročilo o ocenjevanju 
celotne obremenitve zraka iz nepremičnih 
virov onesnaževanja ministrstvu 21.člen 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2011 

21 

IO-
115 

Zavezanec za izvedbo trajnih meritev  
zagotovi izdelovanje dnevnega poročila o 

trajnih meritvah emisij snovi v zrak iz 
nepremičnih virov onesnaževanja 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2011 

22 

IO-
116 

Zavezanec   se mora  
dogovoriti za izvajanje obratovalnega 

monitoringa vsebnosti organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za ličenje vozil z 

izbranim izvajalcem obratovalnega 
monitoringa. 7. člen, 1. odstavek 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

7 

IO-
117 

Zavezanec mora  posredovati izvajalcu 
obratovalnega monitoringa podatke o 

naslovih mest proizvodnje, skladiščenja ter 
imen trgovcev in naslovov mest, kjer ti dajejo 
proizvode za ličenje vozil v promet končnim 

uporabnikom. 7. člen, 1. odstavek 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

7 

IO-
118 

Zavezanec mora  posredovati izvajalcu 
obratovalnega monitoringa podatke o 

naslovih mest proizvodnje, skladiščenja ter 
imen trgovcev in naslovov mest, kjer ti dajejo 
proizvode v promet končnim uporabnikom. 7. 

člen, 1. odstavek 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

7 

IO-
119 

Zavezanec   mora  posredovati izvajalcu 
obratovalnega monitoringa 

imena in naslove oseb, ki so odgovorne za 
podpis obrazca s podatki o odvzetih vzorcih 
proizvodov na mestih odvzema. . 7. člen, 1. 

odstavek 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

7 

IO-
120 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora 
izpolniti 

obrazec o naključnem odvzemu vzorcev 
proizvodov za ličenje vozil na posameznem 

mestu odvzema. 8.člen, 1. odstavek 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

8 

IO-
121 

Izvajalec obratovalnega monitoringa mora na 
podlagi podatkov iz poročil zavezancev 

posredovati Agenciji skupno letno poročilo o 
izvajanju programa monitoringa vsebnosti 
hlapnih organskih spojin v barvah, lakih in 

proizvodih za ličenje vozil. 8.člen 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

8 

IO-
122 

Izvajalec lokalne javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne odpadne in padavinske 

vode  za vsako malo komunalno čistilno 
napravo na območju občine, kjer izvaja javno 

službo, z zmogljivostjo do 50 PE namesto 
obratovalnega monitoringa izdela oceno 

obratovanja male  komunalne čistilne 
naprave.  

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

7 

IO-
123 

Izvajalec javne službe mora ministrstvu 
predložiti poročila o izvajanju obratovalnega 

monitoringa malih komunalnih čistilnih naprav 
za preteklo leto. 9.člen,1. odstavek 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

9 

IO-
124 

Izvajalec javne službe mora poslati poročilo o 
prvih meritvah za vsako posamezno malo 
komunalno čistilno napravo ministrstvu. 

9.člen,2.odstavek 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2011 

10 

IO- Upravljavec male komunalne čistilne naprave Uredba o emisiji snovi pri 11 
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125 mora  
izvajalcu javne službe na njegovo zahtevo 

predložiti vse podatke za izdelavo poročila o 
izvajanju prvih meritev in obratovalnega 

monitoringa.11.člen,1.odstavek 

odvajanju odpadne vode iz 
malih komunalnih 

čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2012 

IO-
126 

Zavezanec za obratovalni monitoring mora za 
vsako 

koledarsko leto izdelati poročilo o 
obratovalnem monitoringu .15.člen,1.odstavek

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu onesnaževanja 
podzemne vode, Uradni list 
RS, št. 49/2006, 70/2008, 

114/2009 

15 

IO-
127 

Kopijo poročila o ocenjevanju hrupa zaradi 
emisije virov 

hrupa, mora zavezanec predložiti ministrstvu 
najkasneje v 30 

dneh po opravljenem ocenjevanju hrupa. 13. 
člen, 4. odstavek 

Pravilnik o prvem 
ocenjevanju in obratovalnem 
monitoringu za vire hrupa ter 

o 
pogojih za njegovo izvajanje, 
Uradni list RS, št. 105/2008 

13 

IO-
128 

Poročilo o ocenjevanju hrupa morata 
zavezanec in izvajalec 

ocenjevanja hrupa hraniti najmanj pet 
let.13.člen, 5.odstavek 

Pravilnik o prvem 
ocenjevanju in obratovalnem 
monitoringu za vire hrupa ter 

o 
pogojih za njegovo izvajanje, 
Uradni list RS, št. 105/2008 

13 

IO-
129 

Če pristojni občinski organ v dovoljenju za 
začasno čezmerno 

obremenitev okolja s hrupom določi 
organizatorju prireditve 

izvajanje meritev hrupa, mu mora organizator 
prireditve posredovati poročilo o izvajanju 

meritev hrupa. 6.člen,8.odstavek 

Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih 

in prireditvah 
povzročajo hrup, Uradni list 

RS, št. 118/2005 

6 

IO-
130 

Izvajalci posameznih nalog monitoringa 
kopalnih voda sprotno poročajo ministrstvu o 

vzorčenju, terenskih meritvah in rezultatih 
preskušanj vzorcev. O rezultatih preskušanj 
vzorcev sprotno poročajo tudi samiupravni 

lokalni skupnosti, na območju katere se 
nahaja kopalna voda, oziroma imetniku vodne

pravice za rabo kopalne vode za dejavnost 
kopališča.28.člen,4. odstavek 

Uredba o upravljanju 
kakovosti kopalnih voda, 

Uradni list RS, št. 25/2008 
28 

IO-
131 

Oseba, ki izvaja dekontaminacijo, mora 
ministrstvu poslati poročilo o izvedenih 

dekontaminacijah za preteklo koledarsko leto. 
17.člen,1. odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

17 

IO-
132 

Seizmološki opazovalec je dolžan izdelati 
letno porocilo o opazovanju inducirane 

seizmicnosti ter opazovanju dinamicnega 
obnašanja pregrade med potresiin ga 

dostaviti ministrstvu . 31.člen 

Pravilnik o opazovanju 
seizmičnosti na območju 

velike pregrade, Ur.l. RS, št. 
092/1999 

31 

IO-
133 

Seizmološki opazovalec je dolžan ob vsakem 
potresu, pri katerem vršni pospešek na 

prostem površju preseže vrednost 5 
procentov zemeljskega pospeška, pripraviti 
posebno porocilo in ga dostaviti ministrstvu . 

32.člen 

Pravilnik o opazovanju 
seizmičnosti na območju 

velike pregrade, Ur.l. RS, št. 
092/1999 

32 

IO-
134 

Izvajalec monitoringa mora  poročilo o 
monitoringu vzorca dobavljenega tekočega 
goriva oddati ladjarju na obrazcu , kopijo 

poročila o monitoringu pa mora poslati Upravi 
Republike Slovenije za pomorstvo. 

12.člen,4.odstavek 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2007 

12 

IO-
135 

Izvajalec monitoringa mora distributerju izdati 
poročilo o monitoringu lastnosti tekočih goriv 

na kraju distribucije . 19.člen,1.odstavek 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2008 

19 

IO-
136 

Izvajalec monitoringa  ministrstvu odda 
mesečno poročilo o vseh meritvah lastnosti 

tekočih goriv za vsako vrsto tekočega 
goriva posebej, ki jih je izvedel v enem 

mesecu. 20.člen,1.odstavek 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2009 

20 

IO-
137 

Izvajalec monitoringa mora ministrstvom 
poslati letno poročilo o izvedbi programa 

monitoringa lastnosti tekočih goriv na kraju 
distribucije. 20.člen, 3.odstavek 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2009 

20 
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IO-
138 

Če izvajalec monitoringa pri izvajanju 
programa monitoringa lastnosti tekočih goriv 

na kraju distribucije ugotovi neskladnost 
lastnosti tekočih goriv z zahtevami iz te 

uredbe, obvesti o tem 
ministrstvo. K obvestilu mora priložiti zapisnik 
o vzorčenju in poročilo o monitoringu lastnosti 
tekočih goriv na kraju distribucije, iz katerega 

je razvidna neskladnost z zahtevami iz te 
uredbe.21.člen 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2009 

21 

 Pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov (ZVO 118. -122. člen)   

IO-
139 

Upravljavec naprave , ki povzroča emisije 
toplogrednih plinov, posreduje ministrstvu 

vlogo za dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov  (118. člen, 1. in 2. 

odstavek) 

  118 

IO-
140 

Upravljavec naprave  mora vsako 
nameravano spremembo naprave, ki lahko 
vpliva na izpuste toplogrednih plinov, pisno 
prijaviti ministrstvu (120. člen, 1. odstavek) 

  120 

IO-
141 

Upravljavec naprave   mora pisno obvestiti 
ministrstvo o nameri dokončnega prenehanja 

obratovanja naprave, ki povzroča emisije 
toplogrednih plinov ali prenehanju upravljavca 

(121. člen, 1. odstavek)  

  121 

IO-
142 

Stečajni upravitelj mora v primeru prenehanja 
obratovanja naprave ali upravljavca naprave, 
ki povzroča emisije toplogrednihi plinov zaradi 
stečaja o tem pisno obvestiti ministrstvo  (121. 

člen,1. odstavek)  

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2026 

  121 

 Odprtje računa za upravljavca naprave, ki izpušča toplogredne pline  

IO-
143 

Upravljavec naprave (fizična oseba) mora od 
Agencije zahtevati odprtje računa upravljavca 

naprave. 7.člen,1.odstavek 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
registra 

emisijskih kuponov, Uradni 
list RS, št. 56/2005 

7 

IO-
144 

Upravljavec naprave (pravna oseba) mora od 
Agencije zahtevati odprtje računa upravljavca 

naprave. 7.člen,1.odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2026 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
registra 

emisijskih kuponov, Uradni 
list RS, št. 56/2005 

7 

 Poročanje o monitoringu toplogrednih plinov (ZVO 133.-139. člen)  

IO-
145 

Upravljavec naprave, ki povzroča emisije 
toplogrednih plinov, posreduje ministrstvu 
načrt monitoringa toplogrednih plinov za 
naslednje koledarsko leto  (133. člen, 1. 

odstavek) 

  133 

IO-
146 

Upravljavec naprave ali operator zrakoplova  
mora ministrstvo obvestiti o vsaki spremembi 

načrta monitoringa toplogrednih plinov za 
naslednje koledarsko leto  (133. člen, 2. 

odstavek) 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

1 

IO-
147 

Upravljavec naprave ali operator zrakoplova  
pošlje poročilo o emisijah toplogrednih plinov 

skupaj s pisnim mnenjem preveritelja 
ministrstvu (133. člen, 6. odstavek) 

133 

IO-
148 

Upravljavec naprave ali operator zrakoplova  
mora ministrstvu poslati zahtevo o ugotovitvi 
ali zanj veljajo  obveznosti glede monitoringa, 

poročanja in predaje emisijskih kuponov 
(139a.člen, 2. odstavek) 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
registra 

emisijskih kuponov, Uradni 
list RS, št. 56/2005 139a 

IO-
149 

Preveritelj pripravi in posreduje upravljavcu 
naprave poročilo o opravljenem preverjanju in 
neodvisno strokovno pisno mnenje o tem, ali 
poročilo podaja resničen, pravilen in ustezen 

prikaz izvajanja monitoringa emisij 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

10 
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toplogrednih plinov.  (Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

IO-
150 

Preveritelj mora hraniti dokumentacijo o 
opravljenem preverjanju poročila o emisijah 

toplogrednih plinov.  

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

10 

IO-
151 IO-152 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

13 

IO-
152 

Upravljavec naprave, ki povzroča emisije 
snovi toplogrednih plinov, mora vnesti 

podatke o emisijah TGP iz poročila v register. 
14.člen,2.odstavek 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

14 

IO-
153 

Upravljavec naprave mora pozvati 
preveritelja, ki je preveril njegovo poročilo, naj 

podatke za vnos v register overi. 
14.člen,2.odstavek 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

14 

IO-
154 

Pooblaščeni zastopnik preveritelja mora po 
prejemu poziva upravljavca naprave v registru 
overiti pravilnost vnosa podatkov o emisijah 

TGP iz poročila upravljavca 
naprave.15.člen,2.odstavek 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

15 

 Pridobitev pooblastila za preveritelja  

IO-
155 

Prosilec za pooblastilo  posreduje vlogo za 
pridobitev pooblastila za izvajanje preverjanja 

poročila o emisijah toplogrednih plinov na 
ministrstvo. 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

21 

IO-
156 

Prosilec za podaljšanje pooblastila posreduje 
vlogo za podaljšanje pooblastila za izvajanje 

preverjanja na ministrstvo.24.člen 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

16 

IO-
157 

Preveritelj mora od Agencije zahtevati dostop 
do registra emisijskih kuponov, ki je sestavni 

del spletne aplikacije registra emisijskih 
kuponov 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
registra 

emisijskih kuponov, Uradni 
list RS, št. 56/2005 

15 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
registra 

emisijskih kuponov, Uradni 
list RS, št. 56/2006 

16 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
registra 

emisijskih kuponov, Uradni 
list RS, št. 56/2007 

17 

IO-
158 

Preveritelj mora predložiti pisno izjavo o 
imenovanju pooblaščenih zastopnikov iz 10. 

člena 
te uredbe, ki se šteje za dokazilo o njihovi 

istovetnosti. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o podrobnejšem 
načinu in pogojih 

vzpostavitve in vodenja 
18 
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registra 
emisijskih kuponov, Uradni 

list RS, št. 56/2008 
 Izvajanje skupnih naložb za zmanjševanje onesnaževanja s toplogrednimi plini (ZVO 140., 142. člen) 

IO-
159 

Oseba, ki namerava izvesti skupno naložbo v 
drugi državi pogodbenici posreduje vlogo na 

ministrstvo (142. člen, 1. odstavek) 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

  142 

     

Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, za katerega ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja ali dovoljenja 
(Zakon o graditvi objektov)  

IO-
160 

Investitor mora posredovati strokovno oceno 
vplivov na okolje zaradi sevanja kot posledice 
uporabe ali obratovanja vira sevanja za objekt 

ali napravo, za katero ni potrebno pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja. 16. člen, 5, 6. 

odstavek 

Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju 
Uradni list RS, št. 70/1996, 

41/2004 - ZVO-1 

16 

IO-
161 

Pred izvajanjem prvih meritev emisij snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je 

potrebno zagotoviti izdelavo programa 
obratovalnega monitoringa  

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

6 

IO-
162 

Izdelovalec strokovne ocene vplivov emisije 
snovi in topolte pri odvajanju odpadnih vod v 

vode in javno kanalizacijo mora strokovno 
oceno poslati ministrstvu.45.člen,7.odstavek 

Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo, Uradni list RS, 

št. 47/2005, 45/2007, 
79/2009 

16a 

IO-
163 

Investitor stavbe, v kateri nastaja komunalna 
odpadna voda, dokazuje izpolnjevanje zahtev 

v zvezi z odvajanjem komunalne odpadne 
vode s pototrdilom izvajalca javne službe na 

območju, kjer namerava graditi stavbo, 
13.člena. 2. odstavek. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

13 

Zagotavljanje monitoringa vplivov na okolje za posege, za katere ni potrebna pridobitev okoljevarstvenega soglasja 

IO-
164 

Zavezanec za izvedbo meritev emisij snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  

mora pred izvedbo prvih meritev zagotoviti 
izdelavo programa obratovalnega monitoringa 

(6.člen) 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

6 

 Prijave  

IO-
165 

Povzročitelj obremenitve oz. upravljavec 
naprave  mora inšpektoratu, pristojnemu za 

varstvo okolja, prijaviti  čezmerno 
obremenitev okolja zaradi obratovanja 
naprave, ki povzroča elektromagnetno 

sevanje.  

Uredba o elektromagnetnem 
sevanju v naravnem in 

življenjskem okolju 
Uradni list RS, št. 70/1996, 

41/2004 - ZVO-1 

19 

IO-
166 

Povzročitelj obremenitve oz. upravljavec 
naprave  mora inšpektoratu, pristojnemu za 

varstvo okolja, prijaviti  čezmerno 
obremenitev okolja zaradi obratovanja 

naprave, ki povzroča emisije halogeniranih 
hlapnih organskih spojin v zrak.  

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije halogeniranih hlapnih 

organskih spojin v zrak iz 
naprav, v katerih se 

uporabljajo organska topila 
Ur.l. RS, št. 112/2005, 

37/2007 

29 

IO- Povzročitelj obremenitve oz. upravljavec 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o mejnih vrednostih 20 
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167 naprave  mora inšpektoratu, pristojnemu za 
varstvo okolja, prijaviti  čezmerno 

obremenitev okolja zaradi obratovanja velike 
kurilne naprave.  

emisije snovi v zrak iz velikih 
kurilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 73/2005, 92/2007 

IO-
168 

Povzročitelj obremenitve oz. upravljavec 
javne ceste  mora inšpektoratu, pristojnemu 

za varstvo okolja, prijaviti  čezmerno 
obremenitev okolja zaradi odvajanja 

padavinske vode iz javnih cest.  

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z 

javnih cest (Ur.l. RS, št. 
047/2005) 

7 

IO-
169 

Upravljavec male ali srednje kurilne naprave 
mora vsak izpad čistilnih naprav prijaviti 

inšpektoratu, pristojnemu za varstvo okolja. 

Uredba o emisiji snovi v zrak 
iz malih in srednjih kurilnih 
naprav, Uradni list RS, št. 

34/2007, 81/2007 

16 

IO-
170 

Upravljavec  velike kurilne naprave mora vsak 
izpad čistilnih naprav prijaviti inšpektoratu, 

pristojnemu za varstvo okolja. 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije snovi v zrak iz velikih 

kurilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 73/2005, 92/2007 

20 

IO-
171 

 mora inšpektorju sporočiti, da naprava ne 
izpolnjuje zahtev glede emisij iz 4. do 8. člena 

te uredbe. 9.člen,4.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 

organska topila, Uradni list 
RS, št. 112/2005, 37/2007, 

88/2009 

9 

IO-
172 

Upravljavec javne ceste mora v primeru 
čezmerne obremenitev okolja zaradi 

obratovanja javne ceste/naprave, če se   
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo 

obvestiti tudi upravljavca javne kanalizacije. 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju padavinske vode z 

javnih cest (Ur.l. RS, št. 
047/2005) 

7 

IO-
173 

Upravljavec naprave mora v primeru 
čezmerne obremenitev okolja zaradi 

obratovanja javne ceste/naprave, če se   
odpadna voda odvaja v javno kanalizacijo 

obvestiti tudi upravljavca javne kanalizacije. 

Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo, Uradni list RS, 

št. 47/2005, 45/2007, 
79/2009 

20 

IO-
174 

Upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice mora pisno 

obvestiti pristojnega inšpektorja, če odpadki 
ne ustrezajo podatkom iz predložene ocene 

nevarnih odpadkov, ali 
zavrnitev neustreznih odpadkov ali če 

odpadke imetnik vzame nazaj. 9.člen, 4. 
odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
9 

IO-
175 

Če upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice zavrne 

prevzem pošiljke odpadkov iz drugih držav 
članic Evropske unije ali iz tretjih držav, mora 

o tem obvestiti pristojnega inšpektorja in 
pristojni organ za čezmejno pošiljanje 

odpadkov. 9.člen, 5. odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2010 
9 

IO-
176 

Upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice mora ob okvari naprave in o 

izvedenih ukrepih za ponovno zagotovitev 
normalnega obratovanja naprave za sosežig 

ali sežigalnice obvestiti pristojnega 
inšpektorja.18.člen, 3. odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2011 
18 

IO-
177 

Izvajalec mora dela, ki se izvajajo zaradi 
rekonstrukcije ali 

odstranitve objekta ali vzdrževalnih del, 
prijaviti inšpektorju, 

pristojnemu za varstvo okolja, najkasneje 15 
dni pred pričetkom del. 8.člen,1.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2006 

8 

IO-
178 

Lastnik ali uporabnik objekta ali naprave z več 
kot 1.000 kg 

vgrajenih materialov, ki vsebujejo šibko 
vezani azbest, mora 

objekt ali napravo prijaviti ministrstvu z 
izpolnjenim obrazcem. 27.člen,1.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2006 

27 
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IO-
179 

Če upravljavec odlagališča ugotovi, da 
dostavljeni odpadki ne 

ustrezajo podatkom v predloženi oceni 
odpadkov, ali če  zavrne 

prevzem odpadkov ali jih imetnik vzame 
nazaj, mora o tem 

obvestiti inšpektorja, pristojnega za varstvo 
okolja. 25.člen, 1.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

25 

IO-
180 

Upravljavec odlagališča mora o vsaki 
pomembni spremembi 

vplivov odlagališča na okolje, ki jo ugotovi v 
okviru obratovalnega monitoringa, obvestiti 

inšpektorat, pristojen za varstvo okolja. 
51.člen,1. odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2010 

51 

IO-
181 

Če upravljavec zaprtega odlagališča na 
podlagi meritev ali rednih pregledov telesa 

odlagališča, da je prišlo do čezmernih vplivov 
na okolje ali do pomembnih sprememb telesa 

odlagališča, mora o tem in o ukrepih, ki jih 
namerava izvesti za odpravo nepravilnosti, 
obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo 

okolja. 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2010 

51 

IO-
182 

 V primeru odklonitve javne službe v primeru  
prevzema radioaktivnih odpadkov od 

posameznega uporabnika, mora izvajalec 
javne službe obvestiti inšpektorja, pristojnega 
za varstvo pred ionizirajočimi sevanji. (7. člen, 

3. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z radioaktivnimi 

odpadki, Ur.l. RS, št. 
032/1999 

7 

IO-
183 

Če odstranjevalec odpadkov pri preverjanju 
odpadkov ali na podlagi monitoringa ugotovi, 
da odpadki ne ustrezajo določenim pogojem  

mora o teh ugotovitvah in o interventnih 
ukrepih za zmanjšanje škodljivih vplivov takoj 

obvestiti inšpektorat, pristojen za varstvo 
okolja. 

 (14. člen) 

Pravilnik o ravnanju z 
odpadki iz proizvodnje 

titanovega dioksida (Uradni 
list RS, št. 57/2000) 

14 

IO-
184 

Lastnik izrabljenega motornega vozila izpolni 
in prijavno-odjavni službi motornih vozil odda 

izjavo o lokaciji vozila . (4. člen, 1. točka) 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

4 

IO-
185 

Uporabo zvočnih naprav na shodu ali 
prireditvi, ki ne povzročajo čezmerne 
obremenitve okolja s hrupom, mora 

organizator shoda ali 
prireditve prijaviti pristojnemu občinskemu 

organu. 14.člen,1.odstavek 

Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih 

in prireditvah 
povzročajo hrup, Uradni list 

RS, št. 118/2005 

14 

IO-
186 

Upravljavec opreme mora nepremično 
opremo, ki obratuje ali 

je začasno zunaj uporabe in vsebuje 3 kg ali 
več ozonu škodljivih 

snovi ali fluoriranih toplogrednih plinov prijaviti 
ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja. 

5.člen, 1. odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2011 

5 

IO-
187 

Upravljavec opreme mora ministrstvo obvestiti 
o spremembah 

podatkov iz prijave iz prejšnjega 
odstavka.5.člen, 2. odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2011 

5 

IO-
188 

Imetnik PCB mora napravo prijaviti 
ministrstvu, pristojnemu za varstvo 

okolja.9.člen, 1. odstavek  

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

9 

IO-
189 

Imetnik PCB mora ministrstvu najpozneje v 
treh mesecih po nastanku spremembe na 

napravi posredovati spremembe podatkov iz 
prijave. 11.člen  

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

11 

IO-
190 

Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, mora tako 
opremo prijaviti ministrstvu.17c.člen,1. 

odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2010 

17c 

 Prijave proizvodov z okoljsko dajatvijo  
IO-
191 

Proizvajalec in pridobitelj proizvodov, t.j. 
hlapnih organskih spojin, je 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

9 
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dolžan carinskemu organu   prijaviti, kdaj se 
dejavnost, zaradi katere je zavezan 

obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, 
prične, spremeni ali preneha.  

uporabe hlapnih 
organskih spojin Uradni list 
RS, št. 122/2007, 16/2009 

IO-
192 

Proizvajalec in pridobitelj proizvodov, t.j. 
električne in elektronske opreme, je 

dolžan carinskemu organu   prijaviti, kdaj se 
dejavnost, zaradi katere je zavezan 

obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, 
prične, spremeni ali preneha.  

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
električne in elektronske 

opreme, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2008 

9 

IO-
193 

Proizvajalec in pridobitelj proizvodov, t.j. 
mazalni olj in tekočn, je 

dolžan carinskemu organu   prijaviti, kdaj se 
dejavnost, zaradi katere je zavezan 

obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, 
prične, spremeni ali preneha.  

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

uporabe mazalnih olj in 
tekočin, Uradni list RS, št. 

53/2005  

10 

IO-
194 

Proizvajalec in pridobitelj proizvodov, t.j. 
motornih vozil, je 

dolžan carinskemu organu   prijaviti, kdaj se 
dejavnost, zaradi katere je zavezan 

obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, 
prične, spremeni ali preneha.  

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja izrabljenih 
motornih vozil, Uradni list 
RS, št. 87/2005, 118/2005 

9 

IO-
195 

Embaler, pridobitelj embaliranega blaga in 
proizvajalec 

oziroma pridobitelj embalaže, ki ni namenjena 
embaliranju blaga, je dolžan carinskemu 
organu prijaviti, kdaj se dejavnost, zaradi 

katere je zavezan obračunavati in plačevati 
okoljsko dajatev, prične, spremeni ali 

preneha. 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
embalaže, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2008, 

19/2010 

9 

IO-
196 

Proizvajalec in pridobitelj gum ter proizvajalec 
obnovljenih 

gum je dolžan carinskemu organu prijaviti, 
kdaj se dejavnost, zaradi katere je zavezan 
obračunavati in plačevati okoljsko dajatev, 

prične, spremeni ali preneha.  

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 
izrabljenih gum, Uradni list 

RS, št. 32/2006 

9 

IO-
197 

Oseba, ki pridobiva v drugi državi članici EU 
ali uvaža iz tretje države fluorirane 

toplogredne pline zaradi dajanja v promet ali 
zaradi lastne uporabe za namene, je 

obvezana carinskemu organu prijaviti, kdaj se 
dejavnost, zaradi katere je zavezana 

obračunavati in plačevati 
okoljsko dajatev, začne, spremeni ali 

preneha.28d.člen 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2008 

28d 

Odmera okoljske dajatve  

IO-
198 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve mora 
pri Agenciji Republike Slovenije (Ministrstvu) 
za okolje vložiti napoved za odmero okoljske 
dajatve za preteklo leto, v kateri navede vse 

potrebne podatke za odmero okoljske dajatve 
za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja 

odpadnih voda. (12. člen, 1. točka) 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

odvajanja odpadnih voda 
(Uradni list RS, št. 123/2004, 
142/2004 - popr., 68/2005, 
77/2006, 71/2007, 85/2008, 

104/2009) 
 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 
odlaganja odpadkov, Uradni 

list RS, št. 129/2004, 
68/2005, 28/2006, 132/2006, 

71/2007, 85/2008 
 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2008 

Uredba odpadne 
vode: 12,15 

 
Uredba 

odlaganje 
odpadkov: 15,18

 
Uredba ogljikov 

dioksid:6, 7 

IO-
199 

Zavezanec prijavi pridobitev motornega vozila 
pristojnemu davčnemu organu. 

4.člen,4.odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja izrabljenih 
motornih vozil, Uradni list 
RS, št. 87/2005, 118/2005 

4 

 Pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa vplivov na okolje  
IO- Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev Zakon o varstvu okolja Pravilnik o prvih meritvah in 16 
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200 pooblastila za izvajanje meritev emisij 
elektromagnetnega sevanja na ministrstvo. 

obratovalnem monitoringu za 
vire elektromagnetnega 
sevanja ter o pogojih za 

njegovo izvajanje, Uradni list 
RS, št. 70/1996, 41/2004 - 

ZVO-1 

IO-
201 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev emisij hlapnih 
organskih spojin v barvah, lakih in proizvodih 

za ličenje vozil na ministrstvo. 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu vsebnosti 

hlapnih organskih spojin v 
barvah, lakih in proizvodih za 

ličenje vozil, Ur.l. RS, št. 
105/2008 

11 

IO-
202 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev emisij pri 

vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla 
na ministrstvo. 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu pri vnosu 

nevarnih snovi in rastlinskih 
hranil v tla 

Uradni list RS, št. 55/1997 

11, 12 

IO-
203 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev emisij snovi v 

odpadnih vodah na ministrstvo. 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 
odpadnih vod ter o pogojih 
za njegovo izvajanje Ur. list 

RS št. 74/2007 

25 

IO-
204 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev emisij na 

ministrstvo. 

 
Pravilnik o monitoringu 

onesnaženosti okolja zaradi  
odpadkov iz proizvodnje 

titanovega dioksida,  Uradni 
list RS, št. 57/2000  

16 

IO-
205 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev emisij 

onesnaževal v podzemni vodi na ministrstvo. 

Pravilnik o obratovalnem 
monitoringu onesnaževanja 
podzemne vode, Uradni list 
RS, št. 49/2006, 70/2008, 

114/2009 

18 

IO-
206 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev fizikalno-

kemijskih lastnosti tekočih goriv na 
ministrstvo. 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2007 

17 

IO-
207 

Prosilec  posreduje vlogo za pridobitev 
pooblastila za izvajanje meritev emisij snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja na 

ministrstvo. 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 
 
 
 
 
 
 

24 

IO-
208 

Prosilec za pridobitev pooblastila za izvajanje 
ocenjevanja celotne obremenitve zunanjega 
zraka iz nepremičnih virov onesnaževanja na 

območju vrednotenja . 24.člen 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 
za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

24 

IO-
209 

Prosilec za pridobitev pooblastila  za izvajanje 
kalibracije in redno letno testiranje delovanja 
merilne opreme posreduje vlogo za pridobitev 

pooblastila za izvajanje meritev emisij na 
ministrstvo. 24.člen 

(ZVO-1) 
Uradni list RS, št. 

41/2004, 17/2006 - 
ORZVO187, 20/2006, 

28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Pravilnik o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu 

emisije snovi v zrak iz 
nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih 

24 
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za njegovo izvajanje, Uradni 
list RS, št. 70/1996, 71/2000, 
99/2001, 17/2003, 41/2004 - 

ZVO-1, 105/2008 

IO-
210 

Prosilec za pridobitev pooblastila poda vlogo 
za pridobitev pooblastila za izvedbo 

ocenjevanja in obratovalni monitoring hrupa 
na ministrstvo. 

Pravilnik o prvem 
ocenjevanju in obratovalnem 
monitoringu za vire hrupa ter 

o 
pogojih za njegovo izvajanje, 
Uradni list RS, št. 105/2008 

15 

IO-
211 

Pridobitev pooblastila za opazovanje 
inducirane seizmičnosti in dinamičnega 

obnašanja velike pregrade  

Pravilnik o opazovanju 
seizmičnosti na območju 

velike pregrade, Ur.l. RS, št. 
092/1999 

27 

Izdelava ocene odpadkov 

IO-
212 

Imetnik odpadkov, ki oddaja odpadek v 
odlaganje mora zagotoviti izdelavo ocene 

odpadkov.  11.člen,6.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

11 

IO-
213 

Imetnik odpadkov, ki oddaja odpadek v sežig 
mora zagotoviti izdelavo ocene odpadkov.  

11.člen,6.odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
7 

IO-
214 

Izvajalec občinske gospodarske javne službe 
zbiranja in prevoza komunalnih odpadkov 
mora zagotoviti izdelavo ocene za mešane 

komunalne odpadke.  

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

11 

IO-
215 

Upravljavec odlagališča mora zagotoviti, da 
se ocene odpadkov hranijo v elektronski 

obliki. 11.člen,7.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2010 

11 

IO-
216 

Prosilec (izdelovalec ocene odpadka) poda 
vlogo za pridobitev pooblastila na ministrstvo. 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009  

18 

IO-
217 

Prosilec (izdelovalec ocene odpadka) poda 
vlogo za pridobitev pooblastila na ministrstvo. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
21 

Nadzor in certifikacija procesov  

IO-
218 

Upravljavec naprave iz katere se odpadni plini 
obdelujejo v napravi za čiščenje odpadnih 

plinov, mora  zagotoviti izdelavo poslovnika te 
naprave. 42.člen,1.odstavek 

Uredba o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov 

onesnaževanja, Uradni list 
RS, št. 31/2007, 70/2008, 

61/2009 

42 

IO-
219 

Upravljavec naprave, v katerih se uporabljajo 
organska topila, poda na ministrstvo zahtevo 

za potrditev načrta zmanjševanja emisij 
hlapnih organskih spojin. 10.člen 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 

organska topila, Uradni list 
RS, št. 112/2005, 37/2007, 

88/2009 

10 

IO-
220 

Upravljavec velike kurilne naprave mora 
hraniti dokazila o 

vsebnosti žvepla v gorivu .23.člen,4.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije snovi v zrak iz velikih 

kurilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 73/2005, 92/2007 

23 

IO-
221 

Izvajalec gnojenja mora izdelati letni gnojilni 
načrt.  

Pravilnik za izvajanje dobre 
kmetijske prakse pri gnojenju 
(Uradni list RS, št. 130/2004, 

20/2006) 

6 

IO-
222 

Kreditojemalec je dolžan zagotoviti Eko 
skladu dokumentacijo, ki omogoča 

spremljanje in kontroliranje 26. člen, 2. 
odstavek 

Splošni pogoji poslovanja za 
spodbujanje razvoja na 
področju varstva okolja 
Ur.l. RS, št. 117/2005 

26 

IO-
223 

Upravljavec male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo manjšo od 50 PE mora v 

celotnem obdobju obratovanja male  
komunalne čistilne naprave hraniti 

dokumentacijo o opravljenih delih na mali 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

12 
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komunalni čistilni napravi, podatke o ravnanju 
z blatom in  podatke o izrednih dogodkih. 

12.člena,2.odstavek. 

IO-
224 

Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja 
mora ministrstvu,  predložiti v potrditev 

program z ukrepi za zmanjšanje 
obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami 

13. člen)  

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 

objektov in naprav za 
proizvodnjo fitofarmacevtskih 

sredstev (Ur. L. RS, št. 
84/1999) 

13 

IO-
225 

Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja 
mora ministrstvu,  predložiti v potrditev 

program z ukrepi za zmanjšanje 
obremenjevanja okolja z odpadnimi vodami 

13. člen)  

Uredba o emisiji nevarnih 
halogeniranih ogljikovodikov 
pri odvajanju odpadnih vod 

(Ur. L. RS, št. 84/1999) 

12 

IO-
226 

Upravljavec komunalne čistilne naprave razen 
male komunalne čistilne naprave z 

zmogljivostjo, manjšo od 50 PE, skupne 
čistilne naprave,  industrijske čistilne naprave, 
čistilne naprave padavinske odpadne vode, ki 

odteka s cestišča javne ceste, in lovilca olj, 
razen lovilcev olj za obdelavo padavinske 
odpadne vode iz površin iz 16. člena te 

uredbe, za katere ni treba pridobiti 
okoljevarstvenega dovoljenja mora imeti 

poslovnik za obratovanje naprave. 
30.člen,1.odstavek 

Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo, Uradni list RS, 

št. 47/2005, 45/2007, 
79/2009 

30 

IO-
227 

Embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci 
embalaže, pridobitelji embalaže ali trgovci , ki 

sklenejo pogodbo z družbo za ravnanje z 
odpadno embalažo o tem na primeren način 

obveščajo svoje kupce ob dobavi. 
26.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2009 

26 

IO-
228 

Proizvajalec, ki zbira izrabljene gume ali 
nosilec 

skupnega načrta, mora zaradi poplačila 
stroškov zbiranja in predelave izrabljenih gum 

v primeru, da ne izpolni svojih obveznosti 
zagotoviti finančno jamstvo v obliki bančne 

garancije, zavarovalne police ali depozita na 
posebnem bančnem računu in ga posredovati 

ministrstu. 33., 34.,36.člen  

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
33., 34.,36.člen  

IO-
229 

Upravljavec naprave mora pred začetkom 
kakršne koli 

dejavnosti, ki vključuje kopičenje ali odlaganje 
rudarskih 

odpadkov na območju naprave, ministrstvu 
predložiti finančno garancijo. 14.člen,1. 

odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

14 

IO-
230 

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v enem 
koledarskem letu 

nastane skupaj več kot 150 ton odpadkov ali 
skupaj več kot 200 kilogramov nevarnih 

odpadkov, mora zagotoviti izdelavo načrta 
gospodarjenja z odpadki. 13.člen  

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
13 

IO-
231 

Povzročitelj odpadkov mora izdelati načrt 
gospodarjenja z odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo 
povezanih raziskav. 7.člen, 1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
amalgamskimi odpadki, ki 
nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene 
dejavnosti in z njo povezanih 
raziskavah,Uradni list RS, št. 

89/2008 

7 

IO-
232 

Povzročitelj odpadkov mora izdelati načrt 
gospodarjenja z odpadki, ki nastajajo pri 
opravljanju zdravstvene in veterinarske 

dejavnosti in z njima povezanih raziskavah. 
7.člen, 1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene in 
veterinarske dejavnosti ter z 
njima povezanih raziskavah, 
Uradni list RS, št. 89/2008 

8 

IO-
233 

Povzročitelj odpadkov mora izdelati načrt 
gospodarjenja z odpadki, ki vsebujejo azbest. 

7.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki vsebujejo azbest, 

Uradni list RS, št. 34/2008 
8 

IO-
234 

Upravljavec pokopališča mora imeti načrt 
gospodarjenja z 

odpadnimi nagrobnimi svečami. 7.člen, 1. 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
7 
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odstavek 78/2008 

IO-
235 

Povzročitelj odpadkov iz gostinstva mora 
izdelati načrt gospodarjenja z odpadki iz 

gostinstva. 6.člen 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 

6 

IO-
236 

Za prevzem nevarnih odpadkov v sežig mora 
imetnik nevarnih odpadkov zagotoviti izdelavo 

ocene nevarnih odpadkov. 6.člen, 3. 
odstavek, 7.člen, 3. odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
6,7 

IO-
237 

Upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice mora zagotoviti izdelavo 

poslovnika za obratovanje naprave za sosežig 
ali sežigalnice s prilogami. 19. člen, 1. 

odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2010 
19 

IO-
238 

Upravljavec odlagališča mora imeti poslovnik 
za obratovanje 

odlagališča. 49.člen, 1.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

49 

IO-
239 

Odstranjevalec odpadkov mora imeti 
poslovnik za obratovanje objekta ali naprave, 

namenjenega odstranjevanju odpadkov, z 
navodili, opisi, programi, načrti (16. člen, 1. 

odstavek) 

Pravilnik o ravnanju z 
odpadki iz proizvodnje 

titanovega dioksida (Uradni 
list RS, št. 57/2000) 

16 

IO-
240 

Upravljavec naprave mora za izvajanje 
ukrepov za zmanjšanje nastajanja rudarskih 
odpadkov, za njihovo obdelavo, predelavo ali 

odstranjevanje izdelati načrt ravnanja z 
rudarskimi odpadki ob upoštevanju načela 
trajnostnega razvoja. 5.člen, 2. odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

5 

IO-
241 

Upravljavec naprave kategorije A mora  
pripraviti in sprejeti zasnovo preprečevanja 

okoljskih nesreč v skladu z vsebinami iz 
priloge 1, ki je sestavni del te uredbe. 6.člen, 

1.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2009 

6 

IO-
242 

Upravljavec naprave kategorije A izdelati za 
območje naprave načrt zaščite in reševanja. 

6.člen, 1.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

6 

IO-
243 

Ob dogodku, ki bi utegnil vplivati na stabilnost 
naprave in o katerih koli pomembnih škodljivih 

vplivih na okolje mora upravljavec naprave 
izdelati načrt ukrepov. 11.člen,4. odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2009 

11 

IO-
244 

Upravljavec naprave oceni možnost 
nastajanja izcednih voda iz odloženih 

odpadkov, med obratovanjem naprave in v 
fazi po njenem zaprtju z izdelavo vodne 

bilance naprave. 13.člen, 1. odstavek,1.točka 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2010 

13 

IO-
245 

V primeru posebno občutljivega okolja mora 
upravljavec 

naprave na zahtevo ministrstva izdelati oceno 
tveganja za okolje.13.člen,8.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2010 

13 

IO-
246 

Upravljavec rudnika ali drugih dejavnosti 
izkoriščanja mineralnih surovin zagotovi, da 

so izdelani načrti in sprejete ureditve za redno 
spremljanje stanja in nadzor naprave s strani 
pooblaščencev varstva okolja in za ukrepanje 
ob ugotovljeni nestabilnosti ali onesnaževanju 

voda ali tal. 11.člen,4.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2012 

11 

IO-
247 

Investitor gradbenih del mora zagotoviti 
izdelavo dokumentacije s podatki o 

prostornini zemeljskega izkopa, s podatki o 
njegovi sestavi ali s podatki analiz 

zemeljskega izkopa s preskusnimi metodami. 
4.člen,4.odstavek  

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, Uradni list 
RS, št. 34/2008 

4 

IO-
248 

Proizvajalec embalaže in pridobitelj embalaže 
za embalažo, 

uvoženo iz tretjih držav razen držav v okviru 
EGP, dokazujeta izpolnjevanje zahtev iz 6., 7. 

in 10. člena te uredbe z izjavo o skladnosti 
embalaže.8.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

8 

IO- Proizvajalec in pridobitelj embalaže morata Uredba o ravnanju z 8 
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249 zagotoviti, da je izjava o skladnosti dostopna 
embalerju in trgovcu, ki embalažo dobavlja 

embalerju.8.člen,4.odstavek 

embalažo in odpadno 
embalažo, Uradni list RS, št. 

84/2006, 106/2006, 
110/2008 

IO-
250 

Proizvajalec in pridobitelj embalaže morata 
zagotoviti, da je pristojnemu inšpektorju na 
njegovo zahtevo dostopna dokumentacija o 
izpolnjevanju zahtev iz 6., 7. in 10. člena te 

uredbe, na podlagi katere dokazujeta 
verodostojnost izjave o 

skladnosti.8.člen,4.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2008 

8 

IO-
251 

Proizvajalec in pridobitelj embalaže morata 
zagotoviti, da je ministrstvu na njegovo 

zahtevo dostopna dokumentacija o 
izpolnjevanju zahtev iz 6., 7. in 10. člena te 

uredbe, na podlagi katere dokazujeta 
verodostojnost izjave o 

skladnosti.8.člen,4.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2010 

8 

IO-
252 

Embaler mora kopijo izjave o skladnosti 
predložiti pristojnemu 

inšpektorju na njegovo 
zahtevo.5.člen,9.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2010 

8 

IO-
253 

Embaler mora za embalažo, ki je dana v 
promet v sistemu 

zaprtega kroženja vračljive embalaže 
pripraviti izjavo, dostopno javnosti, o 

skladnosti delovanja sistema zaprtega 
kroženja vračljive embalaže z zahtevami 

načrta iz petega odstavka tega člena. 
10.člen,7.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2010 

10 

IO-
254 

Proizvajalec embalaže mora za embalažo, ki 
jo da v promet 

zaradi embaliranja blaga, zagotoviti 
dokumentacij o uporabljenih preskusnih 

metodah in rezultatih meritev  koncentracije 
težkih kovin v embalažnem materialu, in da je 
ministrstvu predložena na vpogled na njegovo 

zahtevo.7.člen,2.,6. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2010 

7 

IO-
255 

Pri projektiranju rekonstrukcije ali odstranitve 
objektov in pri 

projektiranju vzdrževalnih del mora investitor 
zagotoviti, da 

izdelovalec projektne dokumentacije izdela in 
sprejme izjavo o 

varnosti z oceno tveganja v skladu s predpisi, 
ki urejajo varovanje delavcev pred azbestom. 

4.člen, 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2006 

4 

IO-
256 

Izvajalec mora pred pričetkom rekonstrukcije, 
odstranitve ali 

vzdrževalnih del, ki niso dela manjšega 
obsega, sestaviti pisna navodila za izvajanje 

del. 7.člen,1.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2007 

7 

IO-
257 

Investitor mora za nadzor nad izvajanjem 
varnostnih ukrepov, 

določenih s to uredbo za rekonstrukcije, 
odstranitve ali 

vzdrževalna dela, ki niso dela manjšega 
obsega, pisno pooblastiti nadzornika, ki 

opravlja gradbeni nadzor v skladu s 
predpisom, ki ureja graditev 
objektov.10.člen,1.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2008 

10 

IO-
258 

 Izvajalec javne službe zbiranja komunalnih 
odpadkov mora zagotoviti program ravnanja z 
loceno zbranimi frakcijami. 23.člen,1.odstavek

 Odredba o ravnanju z 
loceno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe 
ravnanja s 

komunalnimi odpadki, Uradni 
list RS, št. 21/2001 

19 

IO-
259 

Če se pri gradnji objekta uporabljajo za polnilo 
izvorne ali 

Uredba o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov, 7 
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odpadne mineralne surovine z večjo 
vsebnostjo težkih kovin ali material, pridobljen 

iz odpadnih naplavin ali drugih odpadkov, 
mora oseba, ki naroči graditev objekta, pred 

uporabo takega polnila pridobiti od dobavitelja 
polnila dokazilo o kemični primernosti polnila 
za uporabo pri objektu. 7.člen, 2. odstavek 

Uradni list RS, št. 34/2008 

IO-
260 

Upravljavec odlagališča mora v primeru 
zaprtja ministrstvu predložiti podatke o zaprtju 

odlagališča. 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

56 

IO-
261 

Na poselitvenem območju, kjer je potrebna 
izdelava strateške karte hrupa, mora 

upravljavec naprave zagotoviti tudi izdelavo 
rezultatov ocene ravni hrupa.8.člen, 2. 

odstavek 

Pravilnik o prvem 
ocenjevanju in obratovalnem 
monitoringu za vire hrupa ter 

o 
pogojih za njegovo izvajanje, 
Uradni list RS, št. 105/2008 

8 

IO-
262 

Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje 
mora izdelati načrt zaščite in reševanja. 

7.člen, 5. odstavek 

Uredba o preprečevanju 
večjih nesreč in 

zmanjševanju njihovih 
posledic, Uradni list RS, št. 

71/2008 

7 

IO-
263 

Imetnik PCB mora za napravo izdelati načrt 
odstranjevanja 

odpadnih PCB. 12. člen, 1. odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

12 

IO-
264 

Pri rekonstrukciji ali odstranitvi stavbe, ki je 
bila zgrajena v obdobju 1950-1980 ali je bila v 
tem obdobju rekonstruirana, mora investitor 

pred začetkom gradbenih del zagotoviti 
izdelavo popisa v stavbo vgrajenih gradbenih 

materialov, ki vsebujejo PCB.17a.člen,1. 
odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

17a 

IO-
265 

Lastnik opreme, ki vsebuje PCB, mora po 
prijavi opreme zagotoviti izdelavo načrta  

dekontaminacije opreme, ki vsebuje 
PCB.17d.člen,1. odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2010 

17d 

IO-
266 

Če je iz popisa  razvidno, da je v stavbi pred 
njeno rekonstrukcijo ali odstranitvijo več kot 
1.000 kg gradbenih materialov, ki vsebujejo 
PCB, mora investitor del zagotoviti izdelavo 

elaborata dekontaminacije stavbe. 17b.člen,2. 
odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2010 

17b 

IO-
267 

Upravljavec vira svetlobe, pri katerem vsota 
električne moči svetilk presega 10 kW, ali 1 

kW, če gre za razsvetljavo kulturnega 
spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje,  
ali če razsvetljavo obnovi tako, da se poveča 
električna moč svetilk za več kot 15% ali gre 

za zamenjavo 
več kot 30% njenih svetilk, mora zagotoviti 

izdelavo  načrta razsvetljave. 
21.člen,1.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja 

okolja, Uradni list RS, št. 
81/2007, 109/2007, 62/2010 

21 

IO-
268 

Upravljavec razsvetljave katere vsota 
električne moči svetilk presega 50 kW, ali 20 

kW, če gre za razsvetljavo kulturnega 
spomenika, fasade ali objekta za oglaševanje 
mora svoj načrt razsvetljave objaviti na svoji
spletni strani ali na drug primeren način, tako 
da je dostopen javnosti.21.člen,6.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja 

okolja, Uradni list RS, št. 
81/2007, 109/2007, 62/2010 

21 

IO-
269 

Distributer biogoriv in drugih obnovljivih goriv 
za pogon motornih vozil mora  poslati 

ministrstvu načrt dajanja biogoriv na trg za 
prihodnje leto.8.člen,4.odstavek 

Uredba o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv za pogon 
motornih vozil, Uradni list 

RS, št. 103/200 

8 

IO-
270 

Distributer biogoriv in drugih obnovljivih goriv 
za pogon motornih vozil posreduje ministrstvu 

vlogo za potrditev programa monitoringa 
količine biogoriv -pogoj za dajanje goriva v 

promet 

Uredba o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv za pogon 
motornih vozil, Uradni list 

RS, št. 103/200 

13 

IO- Izvajalec javne službe, ki upravlja z Pravilnik o nalogah, ki se 14 
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271 komunalno čistilno napravo, mora kot 
povzročitelj odpadkov izdelati načrt ravnanja z 

blatom. 14.člen,1.odstavek 

izvajajo v okviru obvezne 
občinske gospodarske 

javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
Uradni list RS, št. 109/2007, 

33/2008 

IO-
272 

Izvajalec javne službe, ki upravlja z 
komunalno čistilno napravo, v tekočem letu 

pripravi program odvajanja in čiščenja 
komunalne odpadne in padavinske vode za 

naslednje leto in ga posreduje občini v 
uskladitev, usklajenega pa na ministrstvo.  

Pravilnik o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne 

občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
Uradni list RS, št. 109/2007, 

33/2009 

17 

 Vodenje evidenc glede naprav  

IO-
273 

Upravljavec naprave, ki povzroča emisije 
snovi v zrak, mora za čiščenje odpadnih 
plinov  zagotoviti vodenje obratovalnega 

dnevnika. 43.člen,1.odstavek 

Uredba o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov 

onesnaževanja, Uradni list 
RS, št. 31/2007, 70/2008, 

61/2000 

43 

IO-
274 

Upravljalec ali lastnik vira onesnaževanja iz 2. 
člena te uredbe, t.j. iz postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi, objektov za 
vzdrževanje in popravila motornih vozil ter 
pralnic za motorna vozila, mora zagotoviti 
vodenje obratovalnega dnevnika lovilca olj 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 

postaj za preskrbo motornih 
vozil z gorivi, objektov za 
vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za 
motorna vozila 

Ur.l. RS, št. 10/1999  
Spremembe: Ur.l. RS, št. 

40/2004,  

6 

IO-
275 

Upravljavec čistilne naprave, zadrževalnika 
padavinske odpadne vode in lovilca olj mora 

ne glede na velikost naprave ali izvor 
odpadne vode zagotoviti vodenje 

obratovalnega dnevnika 

Uredba o emisiji snovi in 
toplote pri odvajanju 

odpadnih vod v vode in javno 
kanalizacijo, Uradni list RS, 

št. 47/2005, 45/2007, 
79/2009 

31 

IO-
276 

Upravljavec naprave mora voditi obratovalni 
dnevnik uporabe halogeniranih organskih 

spojin. 27.člen,1.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije halogeniranih hlapnih 

organskih spojin v zrak iz 
naprav, v katerih se 

uporabljajo organska topila 
Ur.l. RS, št. 112/2005, 

37/2007 

27 

IO-
277 

Upravljavec naprave mora dokumentirati 
ugotovitve preverjanja skladnosti z najboljšimi 

razpoložljivimi tehnikami premazovanja 
12.člen,5.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 
spojin v zrak iz naprav, 
v katerih se uporabljajo 

organska topila, Uradni list 
RS, št. 112/2005, 37/2007, 

88/2009 

12 

IO-
278 

Izvajalec javne službe mora voditi evidenco 
malih komunalnih čistilnih naprav.10.člen,1. 

odstavek 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

10 

IO-
279 

Upravljavec male komunalne čistilne naprave 
z zmogljivostjo enako ali večjo od 50 PE mora 
voditi obratovalni dnevnik. 12.člen,1.odstavek 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

12 

IO-
280 

Izvajalec javne službe mora določene podatke 
iz evidence malih komunalnih čistilnih 
naprav  vsako leto poslati ministrstvu v 

elektronski obliki.  

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

10 

IO-
281 

Izvajalec javne službe mora voditi evidenco 
izdanih soglasij.14.člen,1. odstavek 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadne vode iz 

malih komunalnih 
čistilnih naprav, Uradni list 
RS, št. 98/2007, 30/2010 

14 

IO-
282 

Povzročitelj izrabljenih gum zagotovi, da je za 
vsako pošiljko odpadkov, ki jih povzročitelj 

odpadkov odda zbiralcu in zbiralec prevzame, 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009  
4 
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izpolnjen evidenčni list. 

IO-
283 

Povzročitelj odpadkov, ki nastanejo pri 
opravljanju zdravstvene in veterinarske 

dejavnosti, zagotovi, da je za vsako pošiljko 
odpadkov, ki jih povzročitelj odpadkov odda 

zbiralcu in zbiralec prevzame, izpolnjen 
evidenčni list. 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastajajo pri 

opravljanju zdravstvene in 
veterinarske dejavnosti ter z 
njima povezanih raziskavah, 
Uradni list RS, št. 89/2008 

9 

IO-
284 

Povzročitelj odpadnih jedilnih olj in masti 
zagotovi, da je za vsako pošiljko odpadkov, ki 

jih povzročitelj odpadkov odda zbiralcu in 
zbiralec prevzame, izpolnjen evidenčni list. 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 

7 

IO-
285 

Poveljnik privezanega plovila v pristanišču 
mora zagotoviti, da se čas menjave tekočega 

goriva za plovila  zapiše v ladijski dnevnik. 
8.člen,2.odstavek 

Uredba o fizikalno-kemijskih 
lastnostih tekočih goriv, 

Uradni list RS, št. 63/2006, 
92/2007 

8 

 Vodenje evidenc glede odpadkov  

IO-
286 

Izvajalec obdelave izrabljenih gum zagotovi, 
da je za vsako pošiljko odpadkov, ki jih 

izvajalec predelave  odda zbiralcu in zbiralec 
prevzame, izpolnjen evidenčni list.  

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2010 
24 

IO-
287 

Izvajalec obdelave odpadnih fitofarmacevtskih 
sredstev zagotovi, da je za vsako pošiljko 
odpadkov, ki jih izvajalec predelave  odda 
zbiralcu in zbiralec prevzame, izpolnjen 

evidenčni list.  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

9 

IO-
288 

Zbiralec izrabljenih gum zagotovi, da je za 
vsako pošiljko odpadkov, ki jih zbiralec odda

predelovalcu, izpolnjen evidenčni list. 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2011 
24 

IO-
289 

Oseba, ki opravlja promet z zdravili na drobno 
ali veletrgovec mora zagotoviti, da so 

evidenčni listi priloženi vsaki pošiljki odpadnih 
zdravil, ki jo oseba, ki opravlja promet z 
zdravili na drobno ali veletrgovec, odda 

zbiralcu odpadnih zdravil ali veletrgovcu z 
zdravili. 7.člen, 7. odstavek, 8.člen, 3. 

odstavek 

Uredba  
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

7 

IO-
290 

Upravljavec pokopališča mora o 
neposrednem oddajanju odpadnih nagrobnih 
sveč zbiralcu voditi evidenco v obliki zbirke 

evidenčnih listov  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

5,8 

IO-
291 

Izvajalec javne službe mora o neposrednem 
oddajanju odpadnih nagrobnih sveč zbiralcu 

voditi evidenco v obliki zbirke evidenčnih 
listov  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

8, 9 

IO-
292 

Izvajalec javne službe mora o neposrednem 
oddajanju odpnih fitofarmacevtskih sredstev 

zbiralcu voditi evidenco v obliki zbirke 
evidenčnih listov  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

9 

IO-
293 

Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o 
zbiranju kuhinjskih odpadkov in zelenega 
vrtnega odpada iz gospodinjstev. 14.člen 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

14 

IO-
294 

Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju 
odpadnih nagrobnih sveč. 

 
Uredba o ravnanju z 

odpadnimi nagrobnimi 
svečami, Uradni list RS, št. 

78/2009 

8, 21 

IO-
295 

Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju 
odpadnih akumulatorjev in odpadnih baterij. 

 
Uredba o ravnanju z 

baterijami in akumulatorji ter 
odpadnimi baterijami in 

akumulatorji, Uradni list RS, 
št. 3/2010 

10 

IO-
296 

Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju 
odpadkov. 

 
Uredba o ravnanju z 

odpadki, Uradni list RS, št. 
34/2008 

18 

IO-
297 

Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju 
odpadnih fitofarmacevtskih sredstvih. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

 
Uredba o ravnanju z 

odpadnimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi, ki vsebujejo 

nevarne snovi, Uradni list 

21 
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RS, št. 119/2006 

IO-
298 

Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju 
amalgamskih odpadkih, ki nastanejo pri 

opravljanju zdravstvene dejavnosti in z njo 
povezanih raziskavah. 

Uredba o ravnanju z 
amalgamskimi odpadki, ki 
nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene 
dejavnosti in z njo povezanih 
raziskavah,Uradni list RS, št. 

89/2008 

11 

IO-
299 

Zbiralec mora voditi evidenco o zbiranju 
odpadnih baterijah in akumulatorjih. 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

38 

IO-
300 

Distributer baterij in/ali akumulatorjev mora 
zagotoviti, da so evidenčni listi priloženi k 

vsaki pošiljki odpadkov, ko jo distributer odda 
zbiralcu .  

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

10 

IO-
301 

Distributer fitofarmacevtskih sredstev mora 
zagotoviti, da so evidenčni listi priloženi k 

vsaki pošiljki odpadkov, ko jo distributer odda 
zbiralcu .  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

9 

IO-
302 

Povzročitelj odpadkov iz gostinstva mora 
voditi 

evidenco o nastajanju odpadnih jedilnih olj. 
8.člen, 1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 
8 

IO-
303 

Povzročitelj odpadkov iz gostinstva mora 
voditi 

evidenco o nastajanju biološko razgradljivih 
odpadkov 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

9 

IO-
304 

Imetnik odpadkov ali kupec morata 
zagotoviti, da je za vsako pošiljko odpadkov 

pri prevzemu izpolnjen evidenčni list 
(elektronsko ali pisno).12.člen,5.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
12 

IO-
305 

Povzročitelj odpadkov mora voditi evidenco o 
nastajanju odpadkov. 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2009 
14, 16 

IO-
306 

Povzročitelj amalgamskih odpadkov, ki 
nastajajo pri opravljanju zdravstvene 

dejavnosti in z njo povezanih raziskav, mora 
voditi evidenco o nastajanju odpadkov. 

Uredba o ravnanju z 
amalgamskimi odpadki, ki 
nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene 
dejavnosti in z njo povezanih 
raziskavah,Uradni list RS, št. 

89/2008 

8 

IO-
307 

Povzročitelj odpadkov mora voditi evidenco o 
nastajanju odpadnih olj. 

Uredba o odstranjevanju 
odpadnih olj,Uradni list RS, 

št. 25/2008  
9 

IO-
308 

Izvajalec obdelave odpadkov mora voditi 
evidenco o obdelavi 

odpadkov. 22.člen, 1.odstavek 
22 

IO-
309 

Predelovalec in odstranjevalec odpadnih 
ozonu škodljivih snovi oziroma fluoriranih 

toplogrednih plinov morata voditi evidenco o 
predelanih ali odstranjenih odpadnih plinih 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2009 41 

IO-
310 

Prevoznik odpadkov mora voditi evidenco o 
prevozih odpadkov.  

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2009 
26 

IO-
311 

Upravljavec centra za obdelavo mora voditi 
evidenco v kilogramih izražene količine 

odpadne opreme, sestavnih delov, materialov 
in snovi iz te opreme, ki vstopajo v center za 

obdelavo in izstopajo iz njega v nadaljnjo 
predelavo ali odstranjevanje. Sestavni del te 
evidence so tudi evidenčni listi o ravnanju z 

odpadki, določeni s predpisom, ki ureja 
ravnanje z odpadki. 17.člen,5.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

17 

IO-
312 

Izvajalec javne službe mora za vsako pošiljko 
odpadne embalaže, ki jo izvajalec javne 

službe odda družbi za ravnanje z odpadno 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
18 
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embalažo zagotoviti priložen izpolnjen 
evidenčni list. 18.člen,5.odstavek 

84/2006, 106/2006, 
110/2007 

IO-
313 

Družba za ravnanje z odpadno embalažo 
predloži 

ministrstvu ali pristojnemu inšpektorju na 
njegovo zahtevo evidenčne 

liste.18.člen,6.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2008 

18,24 

IO-
314 

Distributer mora za vsako pošiljko odpadne 
embalaže, ki jo  odda družbi za ravnanje z 

odpadno embalažo, zagotoviti priložen 
izpolnjen evidenčni list. 18.člen,5.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

24 

IO-
315 

Upravljavec odlagališča mora vodenje 
evidence o odlaganju odpadkov zagotoviti v 

obliki 
obratovalnega dnevnika.  Obratovalni dnevnik 

je treba voditi elektronsko na obrazcih. 
53.člen,1., 2. odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

53 

IO-
316 

Upravljavec odlagališča, ki odpadke 
prevzame v odlaganje, 

mora zagotoviti izpolnjen evidenčni list, ki 
spremlja pošiljko odpadkov. 23,1.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

23 

IO-
317 

Nosilec skupnega načrta ravnanja z 
izrabljenimi gumami mora voditi evidenco 
proizvajalcev, ki so vključeni v izvajanje 

skupnega načrta. 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
17 

IO-
318 

Nosilec skupnega načrta ravnanja z 
odpadnimi baterijami in akumulatorji mora 

voditi evidenco proizvajalcev, ki so vključeni v 
izvajanje skupnega načrta. 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

14 

IO-
319 

Nosilec skupnega načrta ravnanja z 
odpadnimi zdravili mora voditi evidenco 
zavezancev, ki so vključeni v izvajanje 

skupnega načrta. 

Uredba  
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

12 

IO-
320 

Nosilec skupnega načrta ravnanja z 
odpadnimi nagrobnimi svečami mora voditi 

evidenco proizvajalcev, pridobiteljev in 
uvoznikov, ki so pristopili k izvajanju 

skupnega načrta ravnanja.  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

14 

IO-
321 

Nosilec skupnega načrta ravnanja z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi sredstvi, ki 

vsebujejo nevarne snovi mora voditi evidenco 
proizvajalcev, pridobiteljev in 

uvoznikov, ki so pristopili k izvajanju 
skupnega načrta ravnanja.  

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

13 

IO-
322 

Upravljavec pristanišča mora voditi evidenco 
o oddanih 

količinah oddanih posameznih ladijskih 
odpadkov in ostankov 

tovora in o nadaljnjem ravnanju z njimi.8.člen, 
3. odstavek 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2008 

8 

IO-
323 

Upravljavec naprave mora evidenco o 
obdelavi biološko 

razgradljivih odpadkov voditi v obratovalnem 
dnevniku.17.člen, 1. odstavek 

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2008 
17 

IO-
324 

Oseba, ki je pridobila okoljevarstveno 
dovoljenje za R10 mora voditi evidenco o 

vnosu komposta, pregnitega blata ali 
stabiliziranih biološko razgradljivih odpadkov v 

ali na tla. 28.člen, 1. odstavek 

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2008 
28 

IO-
325 

Oseba, ki predeluje odpadke iz 
neonesnažene biomase v trdno gorivo, in 

oseba, ki uporablja neonesnaženo biomaso 
kot gorivo morata voditi evidenco opripravi 
oziroma uporabi neonesnažene biomase. 

4.člen, 6. odstavek 

Uredba o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdno 

gorivo, Uradni list RS, št. 
57/2008 

4 

IO-
326 

Oseba, ki pripravlja zemeljski izkop ali umetno 
pripravljeno 

zemljino zaradi vnašanja v ali na tla, mora 
voditi evidenco o 

obdelavi odpadkov , evidenco o uporabi 
zemeljskega izkopa in evidenco o uporabi 
umetno pripravljene zemljine. 12.člen,1. 

Uredba o obremenjevanju tal 
z vnašanjem odpadkov, 

Uradni list RS, št. 34/2008 
12 
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odstavek 

IO-
327 

Upravljavec premične naprave mora voditi 
evidenco o obdelavi odpadkov. 12.člen,1. 

odstavek 

Uredba o obdelavi odpadkov 
v premičnih napravah, 

Uradni list RS, št. 34/2008 
12 

IO-
328 

Investitor mora voditi evidenco o vrstah in 
količinah nastalih gradbenih odpadkov. 6.člen, 

5.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, Uradni list 
RS, št. 34/2008 

5 

IO-
329 

Izvajalec  del mora voditi evidenco o rezultatih 
meritev koncentracije azbestnih vlaken v 
zraku in podtlaka na ograjenem območju 

odstranjevanja azbestnih izdelkov. 
21.člen,3.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2006 

21 

IO-
330 

Izvajalec javne službe mora voditi evidenco o 
zbiranju komunalnih odpakov. 

24.člen,1.odstavek 

Odredba o ravnanju z loceno 
zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe 
ravnanja s 

komunalnimi odpadki, Uradni 
list RS, št. 21/2001 

24 

IO-
331 

Upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice mora vodenje 

evidence odstranjenih odpadkov zagotoviti v 
obliki obratovalnega dnevnika.20.člen, 1. 

odstavek  

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
20 

IO-
332 

Upravljavec naprave za predelavo nenevarnih 
odpadkov v 

trdno gorivo po postopkih z oznako R12 in 
R13 mora vodenje 

evidence zagotoviti v obliki obratovalnega 
dnevnika. 8.člen,5. odstavek 

Uredba o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdno 

gorivo, Uradni list RS, št. 
57/2008 

8 

IO-
333 

Upravljavec naprave, ki izvaja predobdelavo 
odpadkov iz delno onesnažene biomase, in 

upravljavec naprave, ki izvaja 
predobdelavo drugih nenevarnih odpadkov v 

trdno gorivo, morata zagotoviti, da se lastnosti 
trdnega goriva dokumentirajo v obliki poročila 

v skladu s tehnično specifkacijo SIST-TS 
CEN/TS 15359. 

Uredba o predelavi 
nenevarnih odpadkov v trdno 

gorivo, Uradni list RS, št. 
57/2009 

9 

IO-
334 

Upravljavec naprave zagotovi, da se vodi 
evidenca o spremljanju stanja in nadzoru s 

strani pooblaščencev varstva okolja 11.člen, 
7.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

11 

IO-
335 

Za odpadke, za katere pred odlaganjem ni 
potrebno izdelati ocene odpadka mora 

upravljavec odlagališča zagotoviti  vodenje 
evidence o celotni količini oddanih odpadkov 
v obdobju, ko je dovoljeno njihovo odlaganje 

brez ocene odpadkov. 22.člen,3.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

22 

IO-
336 

Izvajalec javne službe mora voditi ekološko 
knjigovodstvo v skladu s predpisi o varstvu 

okolja (10. člen, 3. točka) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z radioaktivnimi 

odpadki, Ur.l. RS, št. 
032/1999 

10 

IO-
337 

Odstranjevalec odpadkov iz proizvodnje 
titanovega dioksida mora voditi evidence o 
odstranjevanju odpadkov zagotoviti v obliki 

obratovalnega dnevnika. (17. člen, 1. in zadnji 
odstavek) 

Pravilnik o ravnanju z 
odpadki iz proizvodnje 

titanovega dioksida (Uradni 
list RS, št. 57/2000) 

17 

IO-
338 

Za izvajanje koncesionirane javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili mora 

koncesionar voditi posebno ločeno 
računovodstvo in druge evidence.. (27. člen, 

2. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

27 

IO-
339 

Za izvajanje koncesionirane javne službe 
ravnanja z odpadno električno in elektronsko 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

26 
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opremo mora koncesionar voditi posebno 
ločeno računovodstvo in druge evidence.. (27. 

člen, 2. odstavek) 

gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadno 

električno in elektronsko 
opremo. (Uradni list RS, št. 

118/2004) 

IO-
340 

Za izvajanje koncesionirane javne službe 
sežiganja komunalnih odpadkov mora 

koncesionar voditi posebno ločeno 
računovodstvo in druge evidence.. (27. člen, 

2. odstavek) 

Uredba o načinu opravljanja 
obvezne državne 

gospodarske javne službe 
sežiganja komunalnih 

odpadkov (Uradni list RS, št. 
123/2004, 106/2005) 

14 

IO-
341 

Izvajalec meritev z fitofarmacevtskimi sredstvi 
ogroženih vodonosnikov in njihovih 
hidrografskih zaledij mora o vsakem 

vzorčenju za meritve aktivnih snovi v tleh 
izdelati zapisnik. 13.člen,5.odstavek 

Uredba o določanju statusa 
zaradi fitofarmacevtskih 

sredstev ogroženega 
območja vodonosnikov  in 

njihovih hidrografskih zaledij 
in o ukrepih celovite 

sanacije,  Uradni list RS, št. 
97/2002 z dne 15. 11. 2002 

13 

IO-
342 

Upravljavec opreme, ki vsebuje ozonu 
škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline  

mora v zvezi s 
preverjanjem uhajanja voditi evidence o 

opremi.7.člen, 2. odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

7 

IO-
343 

Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 
kg ali več ozonu 

škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih 
plinov, in vzdrževalec 

opreme morata voditi evidenco o zajemu 
ozonu škodljivih snovi 

in fluoriranih toplogrednih plinov, o njihovem 
recikliranju ter o 

oddaji v predelavo in odstranjevanje.10.člen, 
1. odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2011 

10 

IO-
344 

Oseba, ki izvaja dekontaminacijo, mora voditi 
evidenco o dekontaminiranih napravah, 

predmetih, materialih in tekočinah, ki 
vsebujejo poliklorirane bifenile in poliklorirane 

terfenile. 16.člen,1. odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

16 

Vodenje evidenc za proizvode z okoljsko dajatvijo 

IO-
345 

Proizvajalec proizvodov z organskimi topili za 
proizvode z 

organskimi topili, ki jih daje v promet v 
Republiki Sloveniji, ali jih sam uporablja kot 

končni uporabnik mora voditi evidenco 
proizvedenih, pridobljenih ali uvoženih 

proizvodov z organskimi topili, ločeno po vrsti, 
količini in vsebnosti HOS, za katere je nastala 

obveznost za obračun okoljske dajatve. 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

uporabe hlapnih 
organskih spojinUradni list 
RS, št. 122/2007, 16/2009 

7 

IO-
346 

Evidenco proizvedenih, pridobljenih ali 
uvoženih proizvodov z organskimi topili, 

ločeno po vrsti, količini in vsebnosti HOS, za 
katere je nastala obveznost za obračun 
okoljske dajatve mora voditi evidenco 
proizvedenih, pridobljenih ali uvoženih 

proizvodov z organskimi topili, ločeno po vrsti, 
količini in vsebnosti HOS, za katere je nastala 

obveznost za obračun okoljske dajatve. 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

uporabe hlapnih 
organskih spojinUradni list 
RS, št. 122/2007, 16/2010 

7 

IO-
347 

Pridobitelj za EE opremo, ki jo daje v promet v 
RS ali jo sam uporablja kot končni uporabnik 
mora voditi evidenco o dajanju EE opreme na 

trg mora ločeno po vrsti in 
količini EE opreme, za katero je nastala 
obveznost za obračun okoljske dajatve.  

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
električne in elektronske 

opreme, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2009 

7 

IO-
348 

Embaler za embalažo, v katero je embalirano 
blago, ki ga daje v promet v RS ali ga sam 

uporablja kot končni uporabnik in za nagrobne 
sveče, ki jih daje v promet v RS mora voditi 

evidenco o dajanju embalaže na trg ločeno po 
vrsti in količini embalaže, za katero je nastala 

obveznost za obračun okoljske dajatve 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
embalaže, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2008, 

19/2010 

7 

IO-
349 

Proizvajalec in pridobitelj gum za gume, ki jih 
dajeta v promet v RS ali jih sama uporabljata 
kot končni uporabnik morata voditi evidenco o 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 

7 
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dajanju gum v promet ločeno po vrsti in 
količini gum, za katero je nastala obveznost 

za obračun okoljske dajatve. 
7.člen,1.odstavek 

izrabljenih gum, Uradni list 
RS, št. 32/2006 

IO-
350 

Proizvajalec obnovljenih gum mora voditi 
evidenco o prevzemanju rabljenih gum, 

pridobljenih v drugih državah EU ali uvoženih 
iz tretjih držav, ločeno po vrsti in 

količini gum, za katero je nastala obveznost 
za obračun okoljske dajatve. 

7.člen,2.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 
izrabljenih gum, Uradni list 

RS, št. 32/2007 

7 

IO-
351 

Proizvajalec ali pridobitelj gum, ki dobavlja 
gume osebam, ki 

jih dajejo v promet kot sestavni del motornega 
vozila, mora voditi evidenco o vrstah gum in 
količinah ter osebah, katerim dobavlja gume 

za ta namen. 7.člen,8.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 
izrabljenih gum, Uradni list 

RS, št. 32/2008 

7 

IO-
352 

Zavezanec oziroma plačnik mora v svojih 
evidencah voditi podatke po vrstah goriva, na 
podlagi katerih obračunava okoljsko dajatev 
zaradi zgorevanja goriva. 14.člen,2.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2008 

14 

IO-
353 

Imetnik dovoljenja za oproščenega 
proizvajalca mora voditi evidenco o nakupu in 

porabi goriva po vrsti, količini in vrednosti. 
16.člen, 6.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2008 

16 

IO-
354 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve zaradi 
uporabe fluoriranih toplogrednih plinov mora o 
lastni uporabi fluoriranih toplogrednih plinov, 
ki jih sam pridobi iz druge države članice EU

ali uvozi iz tretje države, voditi evidenco o 
količini fluoriranih toplogrednih plinov, ločeno 
po vrstah fluoriranih toplogrednih plinov in po 

namenu njihove uporabe. 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2008 

28c 

IO-
355 

Proizvajalec oziroma pridobitelj, ki daje 
motorna vozila v promet zaradi opravljanja 

dejavnosti, mora voditi evidenco proizvedenih 
ali  pridobljenih motornih vozil  na podlagi 

katerih 
obračuna in plačuje okoljsko dajatev. 

6.člen,1.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2010 

6 

IO-
356 

Uvoznik mora voditi evidenco, iz katere je 
razvidno, katera mazalna olja porabi ali proda 

proizvajalcu. 8.člen, 5.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

uporabe mazalnih olj in 
tekočin, Uradni list RS, št. 

53/2005  

8 

 Označevanje  

IO-
357 

Proizvodi iz priloge 1 uredbe, ki so dani v 
promet, morajo biti označeni z nalepko, na 

kateri so navedeni podatki o skladnosti 
proizvoda v zvezi z izpolnjevanjem zahtev 

glede mejnih vrednosti 
za vsebnost HOS. 5.člen,1.odstavek 

Uredba o mejnih vrednostih 
emisije hlapnih organskih 

spojin v zrak zaradi 
uporabe organskih topil v 

barvah in lakih ter proizvodih 
za ličenje vozil, Uradni list 
RS, št. 12/2006, 122/2007 

5 

IO-
358 

Dobavitelj, ki daje osebno vozilo v promet 
mora za vsak model novega osebnega vozila, 
ki ga daje v promet ali najem, izdelati oznako 

o varčni rabi goriva in jo posredovati 
ministrstvu. 

Pravilnik o obveščanju 
potrošnikov o varčni rabi 

goriv in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil (Uradni list RS, 

št. 86/2003, 133/2003, 
43/2004) 

3 

IO-
359 

Prodajalec osebnih vozil mora zagotoviti 
namestitev oznake o varčni rabi goriva na 
prodajnem mestu na vsak model novega 
osebnega vozila, ki ga prodaja ali daje v 

najem. 
ali v neposredni bližini osebnega avtomobila, 

ki je razstavljen na prodajnem mestu.         

Pravilnik o obveščanju 
potrošnikov o varčni rabi 

goriv in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil (Uradni list RS, 

št. 86/2003, 133/2003, 
43/2004) 

4 

IO-
360 

Prodajalec osebnih vozil mora za vse tipe, 
variante in izvedenke novih osebnih vozil, ki 

so na prodajnem mestu razstavljeni ali 
ponujeni za prodajo ali najem, prikazati na 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Pravilnik o obveščanju 
potrošnikov o varčni rabi 

goriv in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil (Uradni list RS, 

7 
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plakatu ali zaslonu podatke o uradni porabi 
goriva in uradnih specifičnih emisijah CO(2). 

št. 86/2003, 133/2003, 
43/2004) 

IO-
361 

Dobavitelj osebnih vozil mora zagotoviti, da 
reklamna gradiva in promocijski prospekti 
vsebujejo podatke o uradnih specifičnih 

emisijah CO(2) in uradni porabi goriva za 
posamezen model novega osebnega vozila. 

Pravilnik o obveščanju 
potrošnikov o varčni rabi 

goriv in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil (Uradni list RS, 

št. 86/2003, 133/2003, 
43/2004) 

8 

IO-
362 

Proizvajalci prenosnih, industrijskih in 
avtomobilskih baterij in 

akumulatorjev zagotovijo, da so vse baterije, 
akumulatorji in 

baterijski sklopi označeni z znakom iz Priloge 
2 te uredbe.33.člen, 1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/201 

33 

IO-
363 

Proizvajalci prenosnih in avtomobilskih baterij 
in 

akumulatorjev zagotovijo, da je na prenosnih 
in avtomobilskih 

baterijah in akumulatorjih navedena 
zmogljivost električnega vira v vidni, čitljivi in 

neizbrisni obliki.33.člen, 2. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/202 

33 

IO-
364 

Proizvajalci prenosnih, industrijskih in 
avtomobilskih baterij in 

akumulatorjev zagotovijo dodatne označbe o 
vsebnosti Hg, Cd, Pb s simboli. 33.člen, 3. 

odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/203 

33 

IO-
365 

Upravljavec naprave mora zagotoviti, da je na 
prodajni in 

ovojni embalaži komposta ali pregnitega 
blata, ki ga daje v promet za neomejeno 

uporabo, na vidnem mestu, čitljivo in 
neizbrisljivo zapisana informacija iz priloge 6 

te uredbe. 30.člen, 2. odstavek 

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2008 
30 

IO-
366 

Upravljavec premične naprave mora 
zagotoviti, da je mesto obdelave odpadkov v 
premični napravi opremljeno z vidno oznako. 

8.člen,1.odstavek 

Uredba o obdelavi odpadkov 
v premičnih napravah, 

Uradni list RS, št. 34/2008 
8 

IO-
367 

Povzročitelj azbestnih odpadkov mora 
zagotoviti, da so zabojniki in vreče, v katerih 
se hranijo azbestni odpadki, na dobro vidnih 

mestih označeni z napisom "Azbestni 
odpadek".7.člen 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki vsebujejo azbest, 

Uradni list RS, št. 34/2008 
7 

IO-
368 

Imetnik, povzročitelj in druge osebe, ki 
ravnajo z odpadki morajo zagotovito, da so 
nevarni odpadki, ki se zbirajo, prevažajo ali 

skladiščijo, morajo biti opremljeni z oznako za 
nevarne lastnosti v skladu s predpisi, ki 
urejajo kemikalije.11.člen,2. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
11 

IO-
369 

Zabojniki, rezervoarji, sodi ali druge posode iz 
prejšnjega 

odstavka morajo biti označeni tako, da je iz 
njih razvidna vrsta odpadnega olja.5.člen,3. 

odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
odpadnih olj,Uradni list RS, 

št. 25/2008  
5 

IO-
370 

Proizvajalec in pridobitelj morata za opremo, 
dano v promet, 

zagotoviti, da je na vidnem mestu opreme 
berljivo in neizbrisno natisnjen znak o 

obveznem ločenem zbiranju odpadne opreme 
iz priloge 5, ki je sestavni del te 

uredbe.5.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

5 

IO-
371 

Proizvajalec in pridobitelj morata za opremo, 
dano v promet, 

zagotoviti, da je firma proizvajalca jasno 
prepoznavna po napisu, pritrjenem na 

opremo.  5.člen,2.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2007 

5 

IO-
372 

Embalerji, pridobitelji blaga, proizvajalci 
embalaže in pridobitelji 

embalaže, ki zagotavljajo individualni sistem
ravnanja z odpadno embalažo morajo z 

obvestilom na embalaži, ki jo dajejo v promet, 
ali na drug način seznaniti končnega 

uporabnika z možnostjo brezplačne oddaje 
takšne odpadne embalaže zadnjemu 
dobavitelju neposredno ob dobavi ali 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

33 
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prevzemu ali pozneje na za to določenem 
mestu.33.člen 

IO-
373 

Nadzornik mora zagotoviti, da da je območje 
odstranjevanja materialov, ki vsebujejo 

azbest, označeno in da je nepooblaščenim 
osebam vstop na območje odstranjevanja 

prepovedan. 10.člen,2.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2006 

10 

IO-
374 

Izvajalec odstranjevanja azbestnih materialov 
mora zagotoviti, da je embalažni ovoj 

embaliranega odstranjenega azbesta na 
vidnem mestu označen z napisom "Azbestni 

odpadek". 17.člen,4.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2006 

17 

IO-
375 

Izvajalec del mora zagotoviti, da je navodilo 
za izvajanje del izobešeno na vsem vidnem 
mestu na delovišču in v neposredni bližini 

vstopa na območje 
odstranjevanja.7.člen,1.odstavek 

Uredba o pogojih, pod 
katerimi se lahko pri 

rekonstrukciji ali odstranitvi 
objektov in pri vzdrževalnih 

delih na objektih, instalacijah 
ali napravah 

odstranjujejo materiali, ki 
vsebujejo azbest, Uradni list 

RS, št. 60/2007 

7 

IO-
376 

Na vhodnem delu odlagališča mora biti 
nameščena tabla z 

navedbo imena upravljavca odlagališča, vrste 
odlagališča  in časa obratovanja 
odlagališča.42.člen,1.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

42 

IO-
377 

Prevzemno mesto za izrabljena motorna 
vozila mora biti opremljeno in označeno v 

skladu s 1. točko priloge 1, ki je sestavni del 
te uredbe. (7. člen, 2. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

7 

IO-
378 

Proizvajalec mora sporazumno s proizvajalci 
materialov in opreme za motorna vozila 

zagotoviti, da so sestavni deli in materiali v 
motornih vozilih označeni v skladu s 

standardi, ki urejajo označevanje sestavnih 
delov in materialov v motornih vozilih, 

predvsem tistih, ki so primerni za ponovno 
uporabo in predelavo. (7. člen, 1. točka) 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

7 

IO-
379 

Proizvajalec mora zagotoviti, da so v 
promocijskem prospektu, ki ga kot natisnjeno 
gradivo uporablja pri trženju, oglaševanju in 
promociji motornih vozil v javnosti, objavljeni 
tudi podatki o recikliranju in obdelavi določeni 

s tem členom. (7. člen, 2. točka) 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

7 

IO-
380 

Izvajalec državne gospodarske javne službe 
sežiganja komunalnih odpadkov mora 

zagotoviti označbo prevzemnega mesta  

Uredba o načinu opravljanja 
obvezne državne 

gospodarske javne službe 
sežiganja komunalnih 

odpadkov (Uradni list RS, št. 
123/2004, 106/2005) 

10 

IO-
381 

Izvajalec javne službe ali njegov podizvajalec, 
ki opravlja sežiganje komunalnih odpadkov 

mora zagotoviti, da je mesto zbiralnice 
nevarnih frakcij in zbirnega centra vidno 

oznaceno. 17.člen,2.odstavek 

 Odredba o ravnanju z 
loceno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe 
ravnanja s 

komunalnimi odpadki, Uradni 
list RS, št. 21/2001 

17 

IO-
382 

Organizator prireditve z dovoljenjem za 
začasno prekomerno obremenitev okolja s 

hrupom mora zagotoviti, da sta v času 
prireditve 

na zvočni napravi nalepljena oziroma pritrjena 
na vidnem mestu 

Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih 

in prireditvah 
povzročajo hrup, Uradni list 

RS, št. 118/2005 

9 
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opis in shema nastavitve zvočne naprave na 
obratovalno 

električno moč.9.člen,1.odstavek 

IO-
383 

Imetnik vodne pravice za rabo vode za 
dejavnost kopališča med kopalno sezono na 

naravnem kopališču zagotovi označitev 
naravnega kopališča in obveščanje javnosti. 

32.člen 

Uredba o upravljanju 
kakovosti kopalnih voda, 

Uradni list RS, št. 25/2008 
32 

IO-
384 

Imetnik PCB mora napravo, ki vsebuje več 
kakor 5 dm3 PCB, označiti. 7. člen, 13. člen, 

4. in 5. odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

7,13 

IO-
385 

Distributer mora na prodajnih mestih uvesti 
posebne oznake, kadar odstotek biogoriva v 
mešanicah derivatov mineralnih olj presega 

mejno vrednost 5% metilnega ekstra 
maščobnih kislin ali 5% 

bioetanola.6.člen,4.odstavek 

Uredba o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv za pogon 
motornih vozil, Uradni list 

RS, št. 103/2007  

6 

IO-
386 

Zavezanec mora zagotoviti, da je za gume, ki 
so prvič dane v promet v RS, na računu ali ob 

njem izjava, da je okoljska dajatev 
obračunana. 5.člen,3.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 
izrabljenih gum, Uradni list 

RS, št. 32/2006 

5 

Poročanje ministrstvu in obveščanje  

IO-
387 

Dobavitelji osebnih vozil morajo redno 
posredovati ministrstvu različne podatke o 
vozilih za pripravo priročnika o varčni rabi 

goriv.           

Pravilnik o obveščanju 
potrošnikov o varčni rabi 

goriv in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil (Uradni list RS, 

št. 86/2003, 133/2003, 
43/2004) 

5 

IO-
388 

Dobavitelj osebnih vozil mora ministrstvu  
posredovati poročilo o učinkovitosti ukrepov 
obveščanja potrošnikov o varčni rabi goriv 

novih osebnih vozil. 

Pravilnik o obveščanju 
potrošnikov o varčni rabi 

goriv in emisijah CO2 novih 
osebnih vozil (Uradni list RS, 

št. 86/2003, 133/2003, 
43/2004) 

9 

IO-
389 

Akreditacijski organ mora dati ministrstvu na 
njegovo zahtevo vse podatke v zvezi s 

postopkom akreditacije in o akreditiranih 
preveriteljih. (15. člen, 3. odstavek) 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

15 

IO-
390 

Distributer mora obveščati ministrstvo, 
pristojno za okolje , o načinu, času in kraju 

prevzema odpadnih fitofarmacevtskih 
sredstev 7.člen,7.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

7 

IO-
391 

Upravljavec rudnika in drugih dejavnosti 
izkoriščanja mineralnih surovin mora o načrtu 
ukrepov izdelanem ob dogodkih, ki bi utegnili 

vplivati na stabilnost naprave in vplive na  
okolje,  in njegovem izvajanju poročati 

ministrstvu. 11.člen,4.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

11 

IO-
392 

O izvedbi ukrepov za preprečevanje oziroma 
zmanjševanje 

onesnaženja okolja in njihovih učinkih na 
zmanjšanje onesnaževanja okolja mora 

upravljavec odlagališča poročati ministrstvu 
tako pogosto, kakor določi ministrstvo. 

51.člen, 4.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

4 

IO-
393 

Distributer mora poslati ministrstvu poročilo o 
izpolnjevanju obveznosti dajanja biogoriv na 

trg za preteklo leto.9.člen,1.odstavek 

Uredba o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv za pogon 
motornih vozil, Uradni list 

RS, št. 103/2007  

9 

IO-
394 

Distributerji, ki dajejo gorivo končnim 
uporabnikom na bencinskih servisih ob 

avtocestah, vključno s priključki na avtocesto, 
in hitrih cestah, vključno s priključki na hitro 
cesto, morajo poročati ministrstvu za vsako 
trimesečje o dajanju v promet dizelskega 

goriva in biogoriva za pogon motornih vozil s 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv za pogon 
motornih vozil, Uradni list 

RS, št. 103/2008 

13 
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skupno maso več kot 3,5 t za vsak bencinski 
servis ob avtocesti in hitri cesti, vključno s 

priključki, posebej. 15.člen,1.odstavek 

IO-
395 

Na zahtevo ministrstva morajo upravljavci 
oziroma lastniki motornih vozil (javni linijski 

promet, avtotaksi, javni sektor)  poslati 
podatke o nakupu ali najemu motornih vozil v 

preteklem letu.14.člen,4.odstavek 

Uredba o pospeševanju 
uporabe biogoriv in drugih 
obnovljivih goriv za pogon 
motornih vozil, Uradni list 

RS, št. 103/2009 

14 

 Usposabljanje za preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov  

IO-
396 

Kandidat za preizkus znanja, ki je potrditev 
usposabljanja za preveritelja poročil o 

emisijah toplogrednih plinov,  posreduje 
prijavo na preizkus znanja na ministsrtvo 

Pravilnik o merilih za 
preverjanje poročila o 

emisijah toplogrednih plinov 
in pogojih, ki jih mora 
izpolnjevati preveritelj 

(Uradni list RS, št. 17/2005, 
79/2005, 70/2008) 

18 

IO-
397 

Upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice mora 

zagotavljati ustrezno strokovno 
usposobljenost osebja sežigalnice .14. člen, 

2. odstavek 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
14 

IO-
398 

Upravljavec odlagališča mora zagotavljati 
strokovno 

usposobljenost osebja odlagališča . 
48.člen,4.odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

48 

 Pridobitev dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja  

IO-
399 

Lastnik ali upravljalec premičnega rezervoarja 
v sklopu postaje za preskrbo motornih vozil z 
gorivi, objektov za vzdrževanje in popravila 
motornih vozil ter pralnic za motorna vozila 
posreduje vlogo za pridobitev dovoljenja za 
čezmerno obremenitev okolja.10.člen, 1. 

odstavek 

Uredba o emisiji snovi pri 
odvajanju odpadnih vod iz 

postaj za preskrbo motornih 
vozil z gorivi, objektov za 
vzdrževanje in popravila 

motornih vozil ter pralnic za 
motorna vozila 

Ur.l. RS, št. 10/1999  
Spremembe: Ur.l. RS, št. 

40/2004 

9,10 

IO-
400 

Organizator prireditve poda vlogo za 
dovoljenje za začasno čezmerno obremenitev

okolja s hrupom 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih 

in prireditvah 
povzročajo hrup, Uradni list 

RS, št. 118/2005 

6 

 Obveščanje javnosti in drugih deležnikov  

IO-
401 

Proizvajalec gum mora z oglaševalnimi 
akcijami zagotoviti 

obveščanje javnosti o namenu in ciljih 
zbiranja izrabljenih gum ter o ravnanju z njimi. 

13. člen, 1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
13 

IO-
402 

Proizvajalec gum mora zagotoviti, da so 
povzročitelji odpadkov, še posebej serviserji, 

seznanjeni s potrebnimi informacijami. 13. 
člen, 2. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2010 
13 

IO-
403 

Nosilec skupnega načrta ravnanja z 
odpadnimi zdravili mora  obveščati končne 

uporabnike o namenu in ciljih zbiranja 
odpadnih zdravil, pravilnem ravnanju z njimi, 

možnostih njihovega brezplačnega 
prepuščanja ter o načinih njihovega 

odstranjevanja.19.člen 

Uredba  
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

19 

IO-
404 

Izvorni proizvajalec zagotovi, da so k napravi, 
ki vsebujejo baterije in akumulatorje priložena 
navodila, ki prikazujejo način varnega jemanja 

baterij ali akumulatorjev iz naprave. 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

7 

IO-
405 

Izvorni proizvajalec  kjer je to primerno, 
obvešča končnega uporabnika o vrsti 

vgrajenih baterij in akumulatorjev.7.člen, 2. 
odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

7 

IO-
406 

Distributer na vidnem mestu namesti obvestilo 
končnim 

uporabnikom o možnosti brezplačnega 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
8 
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prepuščanja odpadnih 
prenosnih baterij in akumulatorjev na 
prodajnem mestu.8.člen, 3. odstavek 

akumulatorji, Uradni list RS, 
št. 3/2011 

IO-
407 

Proizvajalec 
prenosnih/industrijskih/avtomobilskih 

odpadnih baterij ali nosilec skupnega načrta 
vsaj enkrat letno obvesti javnost, zlasti 
končne uporabnike, o namenu in ciljih 

zbiranja odpadnih baterij in akumulatorjev, o 
pravilnem ravnanju z njimi, o možnostih 

njihovega brezplačnega prepuščanja oziroma 
oddajanja ter o načinih njihove obdelave in 

recikliranja.32.člen,1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2011 

32 

IO-
408 

Zbiralec odpadkov mora z javnim naznanilom 
na 

krajevno običajen način objaviti način 
oddajanja odpadkov iz gostinstva, obveščanje 
pa ponoviti vsakih dvanajst mesecev.9.člen, 

7. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 

9 

IO-
409 

Zbiralec odpadkov mora z javnim naznanilom 
na 

krajevno običajen način objaviti način 
oddajanja odpadkov iz gostinstva, obveščanje 
pa ponoviti vsakih dvanajst mesecev.9.člen, 

7. odstavek 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

10 

IO-
410 

Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
odpadkov iz 

gospodinjstev vsakih šest mesecev z javnim 
naznanilom na 

krajevno običajen način obvestiti o načinu 
ravnanja s kuhinskimi odpadki.13. člen, 2. 

odstavek 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

13 

IO-
411 

Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
komunalnih 

odpadkov na območju, za katerega uredi 
prevzemanje odpadnih jedilnih olj, z javnim 

naznanilom na krajevno običajen način 
obvestiti o navodilih za ravnanje z odpadnimi 

jedilnimi olji. 11.člen, 3. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi jedilnimi olji in 
mastmi, Uradni list RS, št. 

70/2008 

11 

IO-
412 

Zbiralec gradbenih odpadkov mora zagotoviti 
obveščanje 

javnosti o načinu oddajanja gradbenih 
odpadkov z objavo 

naznanila o načinu in pogojih oddaje 
gradbenih odpadkov na 

krajevno običajen način.11.člen, 4. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, Uradni list 
RS, št. 34/2008 

11 

IO-
413 

Zbiralec odpadnih olj mora naznanilo z 
navedbo kraja zbirnega centra odpadnih olj in 

načina oddajanja odpadnih olj objaviti v 
sredstvih javnega obveščanja, obveščanje pa 
ponoviti vsakih dvanajst mesecev. 10.člen,5. 

odstavek 

Uredba o odstranjevanju 
odpadnih olj,Uradni list RS, 

št. 25/2008  
10 

IO-
414 

Če je bil organizator prevoza pošiljke 
odpadnih kovin, ki je 

organiziral njen tranzit čez Republiko 
Slovenijo, obveščen, da so pristojni organi 
države članice EU ali tretje države zavrnili 
nadaljnji prevoz pošiljke odpadnih kovin 

zaradi povišane 
radioaktivnosti, mora obvestiti URSJV o 

zavrnitvi pošiljke 
odpadnih kovin in ukrepih, ki so mu bili v zvezi 

z zavrnitvijo 
odrejeni. 7.člen,1. odstavek 

Uredba o preverjanju 
radioaktivnosti pošiljk 

odpadnih kovin, Uradni list 
RS, št. 84/2007 

7 

IO-
415 

Če izvajalec meritev na podlagi meritev 
radioaktivnosti 

ugotovi, da hitrost doze na površini pošiljke 
odpadnih kovin več kot za 50% presega 

hitrost doze naravnega ozadja, mora o tem 
obvestiti URSJV. 8.člen, 1.odstavek 

Uredba o preverjanju 
radioaktivnosti pošiljk 

odpadnih kovin, Uradni list 
RS, št. 84/2008 

8 

IO-
416 

Proizvajalec in pridobitelj morata zagotoviti,
da so javnost in končni uporabniki opreme v 

gospodinjstvih 
obveščeni o namenu in ciljih zbiranja odpadne 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

7 
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opreme, pravilnem ravnanju z njo, možnostih 
njenega brezplačnega oddajanja ter o 
prednostih njene ponovne uporabe in 

recikliranja. 7.člen,1.odstavek 

IO-
417 

Proizvajalec in pridobitelj ali nosilec skupnega 
načrta izvajanja morajo obveščati in 

seznanjati o načinu prevzemanja odpadne 
električne in elektronske opreme od končnih 

uporabnikov tudi vse distributerje v 
distribucijski verigi, predvsem pa prodajalca, 

ki kot distributer zadnji dobavlja opremo 
končnim uporabnikom. 7.člen,3.,6.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2007 

7 

IO-
418 

Izvajalec javne službe mora za proizvajalce, 
pridobitelje in 

končne uporabnike električne in elektronske 
opreme brez predhodnega dobavitelja, ki so 
prenesli nanj svoje obveznosti po tej uredbi, 

obveščati javnost in končne uporabnike v 
skladu z določbami prvega in drugega 

odstavka 29.člen,1.odstavek. 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

29 

IO-
419 

Proizvajalec in pridobitelj morata upravljavcu 
centra za 

obdelavo zagotoviti informacije o ponovni 
uporabi in obdelavi za vsak tip nove električne 
in elektronske opreme v enem letu po tem, ko 

je bila dana v 
promet. 16.člen,4.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

16 

IO-
420 

Koncesionar mora obveščati javnost o načinu 
oddajanja odpadne električne in elektronske 

opreme. (6. člen, 6. točka) 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

6 

IO-
421 

Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
komunalnih odpadkov na območju, za 

katerega uredi zbiralnico ločenih 
frakcij ali zbiralnico nevarnih frakcij ali zbirni 

center, z naznanilom v sredstvih javnega 
obvešcanja in na krajevno 
obicajen nacin obvestiti o: 

– lokaciji zbiralnice ali zbirnega centra, 
– casu obratovanja zbiralnice nevarnih frakcij 

ali zbirnega centra, 
– locenih ali nevarnih frakcijah, ki se 

prepušcajo ali oddajajo, 
– nacinu prepušcanja ali oddajanja loceno 

zbranih frakcij, 
– nacinu predvidene predelave ali 

odstranjevanja prevzetih locenih ali nevarnih 
frakcij in 

– drugih pogojih za prevzem. 
17.člen,1.odstavek 

 Odredba o ravnanju z 
loceno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe 
ravnanja s 

komunalnimi odpadki, Uradni 
list RS, št. 21/2001 

17 

IO-
422 

Izvajalec javne službe mora povzročitelje 
komunalnih odpadkov najmanj štirinajst dni 

pred prevzemom ločeno zbranih frakcij 
komunalnih odpadkov 

obvestiti o času in načinu prevzema z 
naznanilom, objavljenim na krajevno običajen 

način. 18.člen,3.odstavek 

 Odredba o ravnanju z 
loceno zbranimi frakcijami pri 

opravljanju javne službe 
ravnanja s 

komunalnimi odpadki, Uradni 
list RS, št. 21/2002 

18 

IO-
423 

Upravljavec pokopališča, ki zagotovi  
izločanje odpadnih nagrobnih sveč z 

razvrščanjem odpadkov s pokopališč in z 
neposredno oddajo tako izločenih sveč 

zbiralcu mora zagotoviti obvestilo 
obiskovalcem pokopališč, da je namesto 

ločenega zbiranja odpadnih nagrobnih sveč 
zagotovljeno njihovo izločanje z razvrščanjem 

odpadkov s pokopališč.6.člen,3. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

6 

IO-
424 

Upravljavec pristanišča mora upravljavca 
ladje obvestiti, da 

mora pred izplutjem iz pristanišča oddati 
ladijske odpadke in 

ostanke tovora v pristaniške zmogljivosti za 
prevzem ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora v skladu s 
potrjenim načrtom 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2008 

8 



Ocena administrativnih stroškov SKLOP IV – Področje okolja: ZVO s podzakonskimi akti 

Stran 46 od 67 

Zap. 
št. IO IO (opisno) Naziv zakona z 

navedbo objave 
Podzakonski predpisi z 

navedbo objave Št. člena 

prevzema odpadkov. 8.člen, 2. odstavek 

IO-
425 

Upravljavec pristanišča mora vsem 
uporabnikom pristanišča 

posredovati informacije iz 2. točke priloge 1 te 
uredbe in pojasniti ceno za storitev zbiranja in 

odvoza odpadkov s plovil in osnovo za 
obračun teh storitev. 16.člen, 1. odstavek 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2009 

16 

IO-
426 

Distributer fitofarmacevtskih sredstev mora na 
vidnem mestu namestiti obvestilo kupcem 

fitofarmacevtskih sredstev o možnosti 
brezplačne oddaje 

odpadnih fitofarmacevtskih 
sredstev.8.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

8 

IO-
427 

Če distributer fitofarmacevtskih sredstev ne 
prevzema odpadnih fitofarmacevtskih 

sredstev, mora na vidnem mestu namestiti 
obvestilo kupcem o možnosti oddaje 

odpadnih fitofarmacevtskih sredstev v najbližji 
zbiralnici odpadnih ftofarmacevtskih 

sredstev.8.člen,2.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2007 

8 

IO-
428 

Zbiralec odpadnih prenosnih baterij in 
akumulatorjev redno pošilja podatke o zbranih 
odpadnih prenosnih baterijah in akumulatorjih 

ter oddanih v obdelavo in recikliranje 
proizvajalcu.11.člen, 4. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

11 

IO-
429 

Zbiralec odpadnih fitofarmacevtskih sredstev 
mora zagotoviti, da so na prodajnih mestih 

fitofarmacevtskih sredstev končnim 
uporabnikom dostopne pisne informacije o 

namenu in ciljih zbiranja odpadnih 
fitofarmacevtskih sredstev, pravilnem 
ravnanju z njimi, možnostih njihovega 

brezplačnega oddajanja ter o načinih njihove 
ponovne uporabe in odstranjevanja.18.člen 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi fitofarmacevtskimi 

sredstvi, ki vsebujejo 
nevarne snovi, Uradni list 

RS, št. 119/2006 

18 

IO-
430 

Upravljavec rudnika in drugih dejavnosti 
izkoriščanja mineralnih surovin mora 

pripravljavcu občinskega načrta zaščite in 
reševanja  posredovati vse informacije, ki jih 
potrebuje za pripravo načrta ukrepov zunaj 

kraja ravnanja z rudarskimi odpadki.6.člen. 6. 
odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

6 

IO-
431 

Družba za ravnanje z odpadno embalažo 
mora obveščati 

javnost, zlasti končne uporabnike, o namenu 
in ciljih zbiranja 

odpadne embalaže, pravilnem ravnanju z njo, 
možnostih njenega brezplačnega oddajanja 

ter njenega recikliranja in predelave ter o 
urejenih zbiralnicah odpadne 

embalaže.45.člen 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

45 

IO-
432 

Izvajalec javne službe ravnanja z 
radioaktivnimi odpadki mora seznanjati 

uporabnike o načinu in pogojih za prevzem 
odpadkov ter o ceniku in načinu obračuna za 

storitve javne službe  (10. člen, 4. točka) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z radioaktivnimi 

odpadki, Ur.l. RS, št. 
032/1999 

10 

IO-
433 

Podatke o razstavljanju motornih vozil 
posredujejo proizvajalci motornih vozil in 
sestavnih delov v obliki priročnikov ali v 

elektronski obliki, kot je CD-ROM ali 
neposredno sporočanje po elektronskih 

medijih koncesionarju za ravnanje z 
izrabljenimi vozili. (4. člen, 5. točka) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

4 

IO-
434 

Podatke o razstavljanju motornih vozil, o 
razstavljanju, skladiščenju in testiranju 

sestavnih delov motornega vozila, ki se lahko 
ponovno uporabljajo in seznam sestavnih 

delov motornega vozila, ki vsebujejo nevarne 
snovi, ter način označevanja teh sestavnih 

delov posredujejo proizvajalci motornih vozil 
in sestavnih delov v obliki priročnikov ali v 

elektronski obliki, kot je CD-ROM ali 
neposredno sporočanje po elektronskih 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

6 
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medijih centrom za obdelavo. (6. člen) 

IO-
435 

Upravljavec obrata večjega tveganja za okolje 
mora za javnost mora pripraviti informacijo o 
varnostnih ukrepih in o ravnanju v primeru 

večje nesreče. 19.člen, 1. odstavek 

Uredba o preprečevanju 
večjih nesreč in 

zmanjševanju njihovih 
posledic, Uradni list RS, št. 

71/2008 

19 

IO-
436 

Upravljavci obratov, z medsebojno razdaljo 
manj od 700 m morajo zaradi možnosti 
verižnih učinkov medsebojno izmenjati 

podatke. 18.člen, 1. odstavek 

Uredba o preprečevanju 
večjih nesreč in 

zmanjševanju njihovih 
posledic, Uradni list RS, št. 

71/2008 

18 

 Poročanje o odpadkih  

IO-
437 

Končni uporabnik brez predhodnega 
dobavitelja, pri katerem letna količina 

izrabljenih gum presega 50 kilogramov, mora 
o ravnanju z njimi ministrstvu poslati poročilo. 

23. člen, 4. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2009 
23 

IO-
438 

Zbiralec izrabljenih gum mora o zbranih 
odpadkih in ravnanju z njimi poročati 

ministrstvu. 

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2010 
Uredba o ravnanju z 

odpadnimi nagrobnimi 
svečami, Uradni list RS, št. 

78/2008 
Uredba o ravnanju z 

baterijami in akumulatorji ter 
odpadnimi baterijami in 

akumulatorji, Uradni list RS, 
št. 3/2010 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
Uredba o ravnanju z 

odpadnimi fitofarmacevtskimi 
sredstvi, ki vsebujejo 

nevarne snovi, Uradni list 
RS, št. 119/2006 

Uredba o ravnanju z 
amalgamskimi odpadki, ki 
nastanejo pri opravljanju 

zdravstvene 
dejavnosti in z njo povezanih 
raziskavah,Uradni list RS, št. 

89/2008 
Uredba o načinu, predmetu 

in pogojih opravljanja 
gospodarske javne službe 

ravnanja z izrabljenimi 
motornimi vozili. (Uradni list 

RS, 135/2003, 32/2004, 
106/2005, 32/2006, 57/2006, 

106/2006, 49/2010) 

Uredba gume:26
Uredba sveče:21

Uredba 
baterije:38 

Uredba ravnanje 
odpadki: 19 

Uredba 
fitofarmacevtska 

sredstva: 22 
Uredba 

amalgamski 
odpadki:11 

Uredba javna 
služba izrabljena 

vozila: 13 
Uredba javna 

služba ravnanje 
komunalni:24  

IO-
439 

Proizvajalec gum, ki samistojno zbira 
izrabljene gume ali nosilec skupnega načrta, 

mora  posredovati ministrstvu poročilo o 
ravnanju z izrabljenimi gumami za preteklo 

koledarsko leto.  

Uredba o ravnanju z 
izrabljenimi gumami, Ur.l. 

RS, št. 063/2011 
28 

IO-
440 

 Zavezanec ali nosilec skupnega načrta 
ravnanja z odpadnimi zdravili mora predložiti 

ministrstvu letno poročilo o ravnanju s 
prevzetimi odpadnimi zdravili za preteklo 

koledarsko leto v predpisani obliki. 21.člen, 1. 
odstavek 

Uredba  
o ravnanju z odpadnimi 

zdravili, Uradni list RS, št. 
105-4483/2008 

21 

IO-
441 

Proizvajalec, pridobitelj in uvoznik (ali nosilec 
skupnega načrta) morajo  posredovati 

ministrstvu poročilo o ravnanju z odpadnimi 
nagrobnimi svečami za preteklo koledarsko 

leto. 22.člen,1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadnimi nagrobnimi 

svečami, Uradni list RS, št. 
78/2008 

22 

IO-
442 

Proizvajalec prenosnih, industrijskih ali 
avtomobilskih baterij 

in akumulatorjev ali nosilec skupnega načrta 
ravnanja posreduje ministrstvu (skupno) 

poročilo o ravnanju z odpadnimi prenosnimi, 
industrijskimi oziroma avtomobilskimi 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 
akumulatorji, Uradni list RS, 

št. 3/2010 

40 
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baterijami in akumulatorji za preteklo 
koledarsko leto. 40.člen, 1. odstavek, 2. 

odstavek, 3. odstavek 

IO-
443 

Upravljavec pristanišča mora oddati letno 
poročilo o ravnanju z ladijskimi odpadki in 

ostanki tovora. 8.člen, 5. odstavek 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2008 

8 

IO-
444 

Upravljavec ladje, ki ni plovilo za rekreacijo, 
registrirano za 

prevoz največ 12 oseb, ali ribiško plovilo in je 
namenjena v 

pristanišče, mora izpolniti obrazec iz priloge 2, 
ki je sestavni te uredbe, ter ga poslati Upravi 
Republike Slovenije za pomorstvo. 9.člen, 2. 

odstavek 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2009 

9 

IO-
445 

Upravljavec ladje, ki pluje pod zastavo 
Republike Slovenije, 

mora sporočiti Upravi za pomorstvo, če mu pri 
oddaji ladijskih 

odpadkov in ostankov tovora v pristaniščih 
izven območja 

Republike Slovenije niso bile zagotovljene 
ustrezne pristaniške zmogljivosti. 17.člen, 3. 

odstavek 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2010 

17 

IO-
446 

Upravljavec naprave za sosežig ali 
sežigalnice mora zagotoviti, da je javnosti 

dostopno letno poročilo o delovanju in 
spremljanju naprave za sosežig ali 

sežigalnice. 

Uredba o sežiganju 
odpadkov, Uradni list RS, št. 

68/2008, 41/2009 
17 

IO-
447 

Upravljavec (čistilne) naprave mora 
ministrstvu letno poročati o uporabi 

obdelanega blata v kmetijstvu. 10.člen, 1. 
odstavek 

Uredba o uporabi blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu, Uradni list RS, št. 

62/2008 

10 

IO-
448 

Upravljavec naprave, ki je pridobil 
okoljevarstveno dovoljenje 

za vnos v tla (R10) mora ministrstvu  poslati 
letno poročilo o vnosu komposta, 

pregnitega blata ali stabiliziranih biološko 
razgradljivih odpadkov v ali na tla v preteklem 

letu.29.člen, 1.. odstavek 

Uredba o uporabi blata iz 
komunalnih čistilnih naprav v 
kmetijstvu, Uradni list RS, št. 

62/2009 

29 

IO-
449 

Upravljavec naprave, t.j. kompostarne, 
bioplinarne, naprav za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov, mora o obdelavi  
odpadkov letno poročati ministrstvu.  

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2008 
17 

IO-
450 

Upravljavec naprave, t.j. kompostarne, 
bioplinarne, naprav za mehansko-biološko 

obdelavo odpadkov, mora zagotoviti izdelavo 
poročila o monitoringu kakovosti komposta. 

13. člen, 5. odstavek 

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2009 
13 

IO-
451 

Povzročitelj odpadkov, pri katerem v 
posameznem 

koledarskem letu zaradi njegove dejavnosti 
nastane več kot 10 ton odpadkov ali več kot 5 

kg nevarnih odpadkov, mora ministrstvu 
posredovati poročilo o nastalih odpadkih in 
ravnanju z njimi za preteklo koledarsko leto. 

15.člen,1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2008 
15 

IO-
452 

Izvajalec obdelave odpadkov mora ministrstvu 
posredovati poročilo o obdelavi odpadkov za 
preteklo koledarsko leto  23.člen,1. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, Uradni list RS, št. 

34/2009 
2 

IO-
453 

Izvajalec obdelave odpadkov, ki vsebujejo 
ozonu škodljive snovi in fluorirane 

topolgredne pline, mora ministrstvu 
posredovati poročilo o obdelavi odpadkov za 
preteklo koledarsko leto  23.člen,1. odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

41 

IO-
454 

Povzročitelj odpadnih olj mora ne glede na 
letno količino nastalih odpadnih olj poročati 

ministrstvu o nastalih odpadnih oljih in o 
ravnanju z njimi. 9.člen 

Uredba o odstranjevanju 
odpadnih olj,Uradni list RS, 

št. 25/2008  
9 

IO-
455 

  morajo posredovati ministrstvu poročilo o 
ravnanju z 

odpadno opremo za preteklo koledarsko leto. 
30.člen,1.,3.,4.,odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadno električno in 

elektronsko opremo, Uradni 
list RS, št. 107/2006 

30 
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IO-
456 

Embaler, pridobitelj blaga in proizvajalec 
embalaže in pridobitelj embalaže morajo za 

(določeno vrsto) embalaže ministrstvu 
sporočiti podatke o dajanju embalaže v 

promet. 11.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

11 

IO-
457 

Embaler mora za embalažo, ki je dana v 
promet v sistemu 

zaprtega kroženja vračljive embalaže za 
vsako leto izdelati poročilo o izvajanju načrta, 

iz katerega je razvidno, kako se je načrt 
izvajal, in ga predložiti ministrstvu najpozneje 

šest mesecev po preteku posameznega 
leta.10.člen,7.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

10 

IO-
458 

Proizvajalec embalaže mora za embalažo, ki 
jo da v promet 

zaradi embaliranja blaga, zagotoviti 
dokumentacijo o uporabljenih preskusnih 

metodah in rezultatih meritev  koncentracije 
težkih kovin v embalažnem materialu, in da je 
ministrstvu predložena na vpogled na njegovo 

zahtevo.7.člen,2.,6. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2008 

7 

IO-
459 

Zbiralec biološko razgradljivih kuhinjskih 
odpadkov in zelenega vrtnega odpada mora 
poročati ministrstvu o kuhinjskih odpadkih iz

gostinstva. 11.člen, 2. odstavek 

Uredba o ravnanju z biološko 
razgradljivimi kuhinjskimi 
odpadki in zelenim vrtnim 

odpadom, Uradni list RS, št. 
39/2010 

11 

IO-
460 

Izvajalec javne službe in družba za ravnanje z 
odpadno embalažo morata ministrstvu 

predložiti letna poročila o ravnanju z odpadki. 
18.člen,5.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

18 

IO-
461 

Embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec 
embalaže in pridobitelj 

embalaže z individualnim sistemom ravnanja 
z odpadno embalažo mora ministrstvu  

predložiti poročilo o embalaži, ki jo je dal v 
promet, in o ravnanju z odpadno embalažo za 
preteklo koledarsko leto. 47.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

47 

IO-
462 

Končni uporabnik, ki sam zagotavlja 
ravnanje z odpadno embalažo, mora 

ministrstvu predložiti poročilo o embalaži, ki jo 
je pridobil ali uvozil sam za potrebe 

opravljanja svoje dejavnost, in o ravnanju z 
njo za preteklo koledarsko leto . 48.člen, 

1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2008 

48 

IO-
463 

Upravljavec odlagališča mora poročati o 
količinah in vrstah odpadkov, ki jih je prevzel v 
odlaganje brez ocene odpadkov, ter o izvoru 

njihovega nastanka, v letnem poročilu o 
odloženih 

odpadkih na odlagališču. 22.člen,4.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

22 

IO-
464 

Koncesionar posreduje ministrstvu poročilo o 
ravnanju z odpadno električno in elektronsko 

opremo. (33. člen, 4. točka) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadno 

električno in elektronsko 
opremo. (Uradni list RS, št. 

118/2004) 

33 

IO-
465 

Izvajalci javne službe in osebe, ki ji ni treba 
plačati oddaje odpadkov morajo ministrstvu 

najkasneje do 31. marca tekočega leta 
posredovati poročilo o ravnanju z izrabljenimi 
motornimi vozili za preteklo koledarsko leto.  

(14. , 15. člen) 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

14,15 

IO-
466 

Upravljavec naprave mora ministrstvu 
poročati za preteklo leto o rezultatih 

spremljanja stanja rudarskih odpadkov. 
11.člen, 5.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2008 

11 

IO-
467 

Upravljavec naprave mora po njenem zaprtju 
poročati 

ministrstvu o rezultatih spremljanja stanja 
naprave in vzdrževanju vseh strukturnih delov 

naprave. 12.člen,12.odstavek 

Uredba o ravnanju z odpadki 
iz rudarskih in drugih 

dejavnosti izkoriščanja 
mineralnih surovin,  Uradni 

list RS, št. 43/2009 

12 
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IO-
468 

Kadar gre za uvoz pošiljk odpadnih kovin, 
mora prejemnik pred odobritvijo za te pošiljke 
s strani carinskega organa ene od carinsko 

dovoljenih rab ali uporab, ki pa ni izvoz, 
ponovni izvoz ali tranzit predložiti poročilo o 
meritvah pristojnemu carinskemu organu. 

Uredba o preverjanju 
radioaktivnosti pošiljk 

odpadnih kovin, Uradni list 
RS, št. 84/2007 

5 

IO-
469 

Izvajalec meritev radioaktivnosti pošiljk 
odpadnih kovin mora najpozneje do 15. 

februarja v tekočem letu URSJV predložiti 
letno poročilo o meritvah za preteklo leto. 

6.člen 

Uredba o preverjanju 
radioaktivnosti pošiljk 

odpadnih kovin, Uradni list 
RS, št. 84/2007 

6 

IO-
470 

Embaler, pridobitelj blaga, proizvajalec 
embalaže, pridobitelj embalaže in končni 
uporabnik , kateremu ni treba zagotavljati 

predpisanega ravnanja z odpadno embalažo, 
morajo ministrstvu za preteklo leto predložiti v 

pisni obliki izjavo, s katero jamčijo, da v 
preteklem letu količina embalaže ni presegla 

količine iz 12. člena te uredbe, razen, če letna 
količina embalaže v preteklem letu ni presegla 

5.000 kg..49.člen,2.,4.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
embalažo in odpadno 

embalažo, Uradni list RS, št. 
84/2006, 106/2006, 

110/2007 

49 

IO-
471 

Upravljavec odlagališča mora za vsako 
koledarsko leto izdelati poročilo o ugotovitvah 

iz rednih pregledov telesa odlagališča in 
delovanja tehničnih objektov odlagališča in ga 

predložiti ministrstvu .52.člen,2.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

52 

IO-
472 

Upravljavec zaprtega odlagališča mora 
zagotavljati izdelavo poročila o stanju 
odlagališča in opravljenih predpisanih 

meritvah za posamezno koledarsko leto in ga 
posredovati ministrstvu in pristojnim službam 

lokalne skupnosti, na območju katere je 
odlagališče.57.člen,1.odstavek 

Uredba o odlaganju 
odpadkov na odlagališčih, 
Uradni list RS, št. 32/2006, 
98/2007, 62/2008, 53/2009 

57 

IO-
473 

Zavezanec mora o monitoringu 
onesnaženosti okolja za vsako koledarsko 

leto poročati ministrstvu.  

Pravilnik o monitoringu 
onesnaženosti okolja zaradi  

odpadkov iz proizvodnje 
titanovega dioksida,  Uradni 

list RS, št. 57/2000  

12 

IO-
474 

Odstranjevalec odpadkov iz proizvodnje 
titanovega dioksida mora zagotavljati izdelavo 

dokumentacije o občasnem preverjanju 
odpadkov, katere odstranjuje, in njihove 

škodljivosti za okolje.  (12. člen, 1. in zadnji 
odstavek) 

Pravilnik o ravnanju z 
odpadki iz proizvodnje 

titanovega dioksida (Uradni 
list RS, št. 57/2000) 

12 

IO-
475 

Izvajalec javne službe in oseba ki ji ni treba 
plačati oddaje odpadkov mora ministrstvu 

posredovati podatke o ponovni uporabi, oddaji 
v recikliranje, drobljenje in predelavo ter 

odstranjevanje sestavnih delov motornih vozil. 
(13. člen, 1. točka) 

Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

13 

 Poročanje v zvezi z evidencami za okoljske dajatve  

IO-
476 

Proizvajalec proizvodov z organskimi topili in 
pridobitelj proizvodov z organskimi topili 
polletni obračun okoljske dajatve, ki ga 

predložijo carinskemu organu.  

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

uporabe hlapnih 
organskih spojinUradni list 
RS, št. 122/2007, 16/2009 

7 

IO-
477 

Proizvajalec električne in elektronske opreme, 
ki jo daje v promet v RS ali jo sam uporablja 

kot končni uporabnik in pridobitelj za EE 
opremo, ki jo daje v promet v RS ali jo sam 
uporablja kot končni uporabnik morata na 

obrazcu predložiti carinskemu organu 
obračun okoljske dajatve. 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
električne in elektronske 

opreme, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2008 

7 

IO-
478 

Nosilci izvajanja evidenc nastajanja odpadne 
embalaže morajo na obrazcu predložiti 

carinskemu organu letni obračun okoljske 
dajatve. 7.člen, 2.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
embalaže, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2008, 

19/2010 

7 

IO-
479 

Nosilci izvajanja evidenc nastajanja odpadne 
embalaže morajo predložiti carinskemu 

organu trimesečni obračun okoljske dajatve
elektronsko na obrazcu "Embalaža - OBR". 

7.člen,5.odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja odpadne 
embalaže, Uradni list RS, št. 
32/2006, 65/2006, 78/2008, 

7 
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19/2010 

IO-
480 

Na podlagi evidenc nastajanja izrabljenih gum 
morajo nosilci evidenc narediti trimesečni 

obračun okoljske dajatve, ki ga morajo 
predložiti carinskemu organu. 

7.člen,3.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 
izrabljenih gum, Uradni list 

RS, št. 32/2006 

7 

IO-
481 

Proizvajalec ali pridobitelj gum ter proizvajalec 
obnovljenih 

gum mora predložiti obračun okoljske dajatve 
ne glede na to, ali je v predpisanem obdobju 
dolžan plačati okoljsko dajatev, ki so bili dane 

v promet ali uporabljene, ali ne. 
7.člen,7.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi 
zaradi onesnaževanja okolja 

zaradi nastajanja 
izrabljenih gum, Uradni list 

RS, št. 32/2007 

7 

IO-
482 

Zavezanec  oziroma plačnik sestavi na 
podlagi svojih evidenc mesečni obračun 

okoljske dajatve za onesnaževanje zraka z 
emisijami ogljikovega dioksida, ki ga mora 

predložiti carinskemu 
organu.  

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2008 

14 

IO-
483 

Zavezanec za plačilo okoljske dajatve 
zaradi uporabe fluoriranih toplogrednih 

plinovin plačnik morata  sestaviti 
polletni obračun okoljske dajatve zaradi 

uporabe fluoriranih toplogrednih plinov in ga 
predložiti carinskemu organu. 28c.člen, 

3.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje zraka z 

emisijo ogljikovega 
dioksida, Uradni list RS, št. 
43/2005, 58/2005, 87/2005, 

20/2006, 78/2009 

28c 

IO-
484 

Proizvajalec oziroma pridobitelj mora 
predložiti carinskemu organu mesečni 

obračun okoljske dajatve za onesnaževanje 
okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih 

vozil. 6.člen,2.odstavek 

Uredba o okoljski dajatvi za 
onesnaževanje okolja zaradi 

nastajanja izrabljenih 
motornih vozil, Uradni list 
RS, št. 87/2005, 118/2005 

6 

 Pridobitev gradbenega dovoljenja (ZGO)  

IO-
485 

Investitor poda vlogo za gradbeno dovoljenje 
in k projektu za pridobitev gradbenega 
dovoljenja priloži načrt gospodarjenja z 

gradbenimi odpadki. 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, Uradni list 
RS, št. 34/2008  in  

Uredba o odstranjevanju 
polikloriranih bifenilov in 
polikloriranih terfenilov, 

Uradni list RS, št. 34/2008, 
9/2009 

Uredba gradbeni 
odpadki:5 

Uredba PCB:17b

IO-
486 

Investitor poda vlogo za gradbeno dovoljenje 
za pregrado in k vlogi priloži posebni 
projekt, v katerem se doloci lokacije 

seizmografov, vrsto opreme in nacin njene 
postavitve 

IO-
487 

Investitor poda vlogo za gradbeno dovoljenje 
za pregrado in k vlogi priloži posebni projekt 

opazovanja inducirane seizmicnosti, v 
katerem se doloci število in lokacije 

akcelerografov, vrsto 
opreme ter nacin njene postavitve.  

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Pravilnik o opazovanju 
seizmičnosti na območju 

velike pregrade, Ur.l. RS, št. 
092/1999 

7 

 Pridobitev uporabnega dovoljenja (ZGO)  

IO-
488 

Investitor, ki namerava pridobiti uporabno 
dovoljenje, mora kot sestavni del 

dokumentacije pristojnemu upravnemu 
organu priložiti poročilo o nastalih gradbenih 

odpadkih in o ravnanju z njimi. 
9.člen,1.odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, Uradni list 
RS, št. 34/2008 

5 

IO-
489 

Če za gradnjo, v okviru katere se je izvedla 
odstranitev objekta, ni treba pridobiti 

uporabnega dovoljenja, mora investitor poslati 
kopijo načrta gospodarjenja z gradbenimi 
odpadki najpozneje v tridesetih dneh po 

koncu gradnje pristojnemu inšpektorju. 9.člen, 
4. odstavek 

Uredba o ravnanju z 
odpadki, ki nastanejo pri 

gradbenih delih, Uradni list 
RS, št. 34/2008 

9' 

IO-
490 

Sestavni del vloge za izdajo uporabnega 
dovoljenja, za , je načrt ravnanja s sestavnimi 
deli, namenjenimi ponovni uporabi.  (9. člen, 

2. točka) 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 Pravilnik o ravnanju z 
izrabljenimi motornimi vozili. 
(Uradni list RS, št. 118/2004) 

9 

 Inšpekcijski nadzor  

IO-
491 

Proizvajalec na zahtevo pristojnega 
inšpektorja omogoči 

vpogled v dokumentacijo o izpolnjevanju 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. Uredba o ravnanju z 
baterijami in akumulatorji ter 

odpadnimi baterijami in 

5 
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zahtev glede prometa za baterije in 
akumulatorje, ki jih daje prvič v promet na 

ozemlju Republike 
Slovenije.5.člen,4.odstavek 

akumulatorji, Uradni list RS, 
št. 3/2010 

IO-
492 

Podatke o izvedenih meritvah temperature je 
treba za vsak 

zaključen proces obdelave biološko 
razgradljivih odpadkov 

shraniti za najmanj pet let.11.člen, 4. 
odstavek 

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2008 
11 

IO-
493 

Na zahtevo pristojnega inšpektorja mora 
dobavitelj zagotoviti 

poročilo o meritvah parametrov okoljske 
kakovosti komposta ali pregnitega blata (v 
slovenske, jeziku).31.člen, 3., 4. odstavek 

Uredba o obdelavi biološko 
razgradljivih odpadkov, 

Uradni list RS, št. 62/2009 
31 

IO-
494 

Upravljavec ladje mora zagotoviti, da se 
kopija obrazca iz priloge 2 hrani na ladji vsaj 

do naslednjega pristanišča in mora biti na 
voljo pristojnemu organu na območju tega 

pristanišča.9.člen, 4. odstavek 

Uredba o pristaniških 
zmogljivostih za prevzem 

ladijskih odpadkov in 
ostankov tovora, Uradni list 

RS, št. 78/2008 

9 

IO-
495 

Organizator shoda ali prireditve mora 
zagotoviti, da je med 

shodom ali prireditvijo dovoljenje, ki je bilo za 
uporabo zvočnih 

naprav med shodom ali prireditvijo dostopno 
predstavniku pristojnega občinskega organa 

ali 
pristojnemu inšpektorju, če ta to zahteva. 

15.člen,2.odstavek 

Uredba o načinu uporabe 
zvočnih naprav, ki na shodih 

in prireditvah 
povzročajo hrup, Uradni list 

RS, št. 118/2005 

15 

IO-
496 

Upravljavec opreme, ki vsebuje ozonu 
škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline 

mora potrdila o preverjanju uhajanja 
hraniti najmanj tri leta po opravljenem 

preverjanju uhajanja. 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

11 

IO-
497 

Izvajalec usposabljanja serviserjev opreme, ki 
vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane 
toplogredne pline hrani dokumentacijo o 
poteku izpita najmanj pet let.22.člen, 6. 

odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2011 

22 

IO-
498 

Upravljavec nepremične opreme in 
vzdrževalec opreme morata 

pristojnemu inšpektorju na njegovo zahtevo 
poslati podatke o 

pooblaščenih serviserjih, ki pri njima 
opravljajo zajem ozonu 

škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih 
plinov.11.člen,5.odstavek 

41/2004, 17/2006 - 
ORZVO187, 20/2006, 

28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2012 

11 

Inšpekcijski nadzor 

IO-
499 

Posredovanje prijave na javni razpis za 
pridobitev koncesije za opravljanja 

gospodarske javne službe ravnanja z 
izrabljenimi motornimi vozili. 

 Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010)ravnanja 

z izrabljenimi motornimi 
vozili. (Uradni list RS, 
135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

13 

IO-
500 

Posredovanje prijave na javni razpis za 
pridobitev koncesije za opravljanja 

gospodarske javne službe ravnanja z 
odpadno električno in elektronsko opremo 

(OEED). 

 
Uredba o načinu, predmetu 

in pogojih izvajanja 
gospodarske javne službe 

ravnanja z odpadno 
električno in elektronsko 

opremo. (Uradni list RS, št. 
118/2004) 

6, 12 

IO-
501 

Posredovanje prijave na javni razpis za 
pridobitev koncesije za opravljanja 

gospodarske javne službe izvajanja meritev, 
pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 

15 



Ocena administrativnih stroškov SKLOP IV – Področje okolja: ZVO s podzakonskimi akti 

Stran 53 od 67 

Zap. 
št. IO IO (opisno) Naziv zakona z 

navedbo objave 
Podzakonski predpisi z 

navedbo objave Št. člena 

čiščenja kurilnih naprav, 
dimnih vodov in zračnikov 

zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, 

varstva človekovega zdravja 
in varstva pred požarom, 

Uradni list RS, št. 129/2004, 
57/2006, 105/2007, 

102/2008 
 Inšpekcijski nadzor  

IO-
502 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili mora 
dajati koncedentu na njegovo zahtevo vse 
podatke, ki so potrebni za oceno stroškov 

storitev javne službe.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

33 

IO-
503 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja z odpadno električno in elektronsko 
opremo mora dajati koncedentu na njegovo 

zahtevo vse podatke, ki so potrebni za oceno 
stroškov storitev javne službe.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadno 

električno in elektronsko 
opremo. (Uradni list RS, št. 

118/2004) 

32 

IO-
504 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2 mora dajati koncedentu na 
njegovo zahtevo vse podatke, ki so potrebni 

za oceno stroškov storitev javne službe.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2010 

27 

IO-
505 

Koncesionar za za izvajanje javne službe 
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 

naprav, dimnih vodov in zračnikov mora dajati 
koncedentu na njegovo zahtevo vse podatke, 
ki so potrebni za oceno stroškov storitev javne 

službe.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

9 

IO-
506 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja z izrabljenimi motornimi vozili mora 
predložiti koncedentu bančno garancijo.(34 

člen, 1. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z izrabljenimi 

motornimi vozili. (Uradni list 
RS, 135/2003, 32/2004, 

106/2005, 32/2006, 57/2006, 
106/2006, 49/2010) 

34 

IO-
507 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja z odpadno električno in elektronsko 
opremo mora predložiti koncedentu bančno 

garancijo.(34 člen, 1. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja z odpadno 

električno in elektronsko 
opremo. (Uradni list RS, št. 

118/2004) 

33 

IO-
508 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2 mora predložiti koncedentu 
bančno garancijo.(34 člen, 1. odstavek) 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2010 

21 

IO-
509 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2  mora dajati koncedentu na 
njegovo zahtevo vse podatke, ki so povezani 
z nastajanjem stroškov koncesionarja in so 

potrebni za primerjalno oceno stroškov 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 

20 
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storitev javne službe s stroški drugih podobnih 
oziroma primerljivih 

storitev.20.člen,3.odstavek 

RS, št. 134/2006, 1/2010 

IO-
510 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov mora 

predložiti koncedentu dokazilo o zavarovanju 
odgovornosti za škodo, ki bi jo zakrivil pri 

opravljanju ali v zvezi z opravljanjem  
dejavnosti uporabnikom. 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

12 

IO-
511 

Če uporabnik storitev dimnikarske službe 
koncesionarju, ki ima namen opraviti dela v 
okviru storitev dimnikarske službe, ne dovoli 
ali ne omogoči vstopa v svoje prostore ali mu 
ne omogoči neoviranega dostopa do naprav 

ali mu ne omogoči vpogleda v načrte teh 
naprav, je koncesionar o tem dolžan obvestiti 

inšpekcijo, pristojno za varstvo okolja. 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

29 

IO-
512 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 

naprav, dimnih vodov in zračnikov je dolžan 
omogočiti izvedbo strokovnega nadzora in 

sodelovati z osebami, ki ga izvajajo. 
39a.člen,4.odstavek 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

39a 

IO-
513 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2 poda zahtevo za pridobitev 
soglasja o ceniku javne službe na ministrstvo.

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2010 

18 

IO-
514 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
izkoriščanja gozdov v lasti Republike 

Slovenije  je dolžan izdelati sečno spravilne 
načrte na podlagi tehnološkega dela 

gozdnogojitvenih načrtov. 

Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti 

Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

7 

Priprava javne dražbe  

IO-
515 

Koncesionar  za izvajanje javne službe 
izkoriščanja gozdov v lasti Republike 

Slovenijeje dolžan pripraviti načrt javne 
dražbe za prodajo lesa. 

Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti 

Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

9a 

IO-
516 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
izkoriščanja gozdov v lasti Republike 

Slovenije pripravi pisno dražbo. 

Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti 

Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

9a 

IO-
517 Na javni dražbi komisija vodi zapisnik. 

Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti 

Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

9a 

IO- Koncesionar za izvajanje javne službe 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o koncesiji za 9a 
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518 izkoriščanja gozdov v lasti Republike 
Slovenije mora pisno obvestiti dražitelje o 

izboru najugodnejše ponudbe, koncedentu pa 
poslati kopijo zapisnika s prilogami. 

izkoriščanje gozdov v lasti 
Republike Slovenije 

Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

 Vodenje evidenc pri koncesionarjih 

IO-
519 

Izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja 
komunalne in padavniske odpadne vode mora 

voditi evidenco v skladu z 18.členom 
pravilnika. 18.člen,1.odstavek 

Pravilnik o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne 

občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
Uradni list RS, št. 109/2007, 

33/2008 

18 

IO-
520 

Koncesionar mora zagotavljati elektronsko 
vodenje evidenc o prevzetih in predelanih 
količin živalskih stranskih proizvodov, o 
oddanih količinah predelanih živalskih 

stranskih proizvodov v 
sežig in o oddanih količinah živalskih masti in 

olj v uporabo kot gorivo. 8.člen,5.odstavek 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2010 

8 

IO-
521 

Koncesionar mora za izvajanje javne službe 
ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2 voditi ločene računovodske 
evidence in druge evidence, ki omogočajo 
finančni in drug nadzor nad poslovanjem 
koncesionarja v zvezi z nadzorom nad 

izvajanjem koncesije.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2010 

22 

IO-
522 

Koncesionar mora za izvajanje javne službe 
sežiganja komunalnih odpadkov voditi ločene 
računovodske evidence in druge evidence, ki 

omogočajo finančni in drug nadzor nad 
poslovanjem koncesionarja v zvezi z 
nadzorom nad izvajanjem koncesije.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih opravljanja 

obvezne državne 
gospodarske javne službe 

sežiganja komunalnih 
odpadkov na območju 

Savinjske regije, Ur.l. RS, št. 
109/2005, 62/2008 

12 

IO-
523 

Koncesionar mora za izvajanje javne službe 
meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih 
naprav, dimnih vodov in zračnikov voditi 
ločene računovodske evidence in druge 
evidence, ki omogočajo finančni in drug 

nadzor nad poslovanjem koncesionarja v 
zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

25 

IO-
524 

Koncesionar mora za izvajanje javne službe 
gospodarskega izkoriščanja naplavnin iz 

struge reke Soče voditi ločene računovodske 
evidence in druge evidence, ki omogočajo 
finančni in drug nadzor nad poslovanjem 
koncesionarja v zvezi z nadzorom nad 

izvajanjem koncesije.  

Uredba o koncesijah za 
gospodarsko izkoriščanje 

naplavin iz struge reke Soče 
(Ur.l. RS, št. 099/2001 

7 

IO-
525 

Koncesionar mora za izvajanje javne službe 
odvzema naplavnin v strugi reke Save 

Dolinke na območju Občine Kranjska Gora 
voditi ločene računovodske evidence in druge 

evidence, ki omogočajo finančni in drug 
nadzor nad poslovanjem koncesionarja v 

zvezi z nadzorom nad izvajanjem koncesije.  

Uredba o koncesiji za 
odvzem naplavin v strugi 

reke Save Dolinke na 
območju Občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 

67/2003) 

8 

IO-
526 

Koncesionar mora voditi evidence svojih 
storitev na malih kurilnih napravah, dimnih 
vodih, zračnikih in pomožnih napravah ter 
evidence opravljenih meritev emisij snovi v 

zrak iz malih kurilnih naprav. 
38.člen,1.odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 

38 
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Uradni list RS, št. 129/2004, 
57/2006, 105/2007, 

102/2008 

IO-
527 

Koncesionar mora vodilti evidenco 
odvzetih količin naplavin in količin prodanih 

frakcij ter poslovnik 
o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij iz 

odvzetih naplavin.  

Uredba o koncesijah za 
gospodarsko izkoriščanje 

naplavin iz struge reke Soče 
(Ur.l. RS, št. 099/2001) 

7 

IO-
528 

Koncesionar mora vodilti evidenco 
odvzetih količin naplavin in količin prodanih 

frakcij ter poslovnik 
o odvzemu, skladiščenju in pripravi frakcij iz 

odvzetih naplavin.  

Uredba o koncesiji za 
odvzem naplavin v strugi 

reke Save Dolinke na 
območju Občine Kranjska 
Gora (Uradni list RS, št. 

67/2003) 

8 

Poročanje in obveščanje, ki je obvezno za koncesionarje 

IO-
529 

Izvajalec javne službe mora lastnike ali 
upravljavce nepretočnih greznic, obstoječih 

greznic in upravljavce malih komunalnih 
čistilnih naprav preko sredstev javnega 

obveščanja ali na krajevno običajen način 
obveščati v skladu s 15.členom. 15.člen 

Pravilnik o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne 

občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
Uradni list RS, št. 109/2007, 

33/2008 

15 

IO-
530 

Če se v času izvajanja koncesije zaradi 
prenehanja izvajanja dejavnosti uporabnikov 

ali zaradi novih uporabnikov ali drugih 
razlogov spremeni seznam prevzemnih mest 
oziroma zbiralnic ali potek zbirnih prog, mora 

koncesionar o tej spremembi obvestiti 
koncedenta in uporabnike storitev javne 

službe.  

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2010 

14 

IO-
531 

Koncesionar je dolžan izdelati informacijo o 
načinu opravljanja javne službe in z njo 

seznaniti uporabnike storitev javne službe. 
18.člen,4.odstavek 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2011 

18 

IO-
532 

Koncesionar o odpravi pomanjkljivosti  in o 
roku odprave pomanjkljivosti izroči uporabniku 

storitev 
dimnikarske službe pisno opozorilo. 

30.člen,3.odstavek 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja 

gospodarske javne službe 
ravnanja s stranskimi 
živalskimi proizvodi 

kategorije 1 in 2, Uradni list 
RS, št. 134/2006, 1/2011 

30 

IO-
533 

Koncesionar mora posredovati ministrstvu vse 
spremembe podatkov o malih kurilnih 

napravah, ki jih ugotovi pri opravljanju storitev 
dimnikarske službe. 37.člen,1.odstavek 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

37 

IO-
534 

Izvajalec javne službe mora ministrstvu 
posredovati poročilo o izvajanju javne službe 

za preteklo leto.19.člen,1.odstavek 

Pravilnik o nalogah, ki se 
izvajajo v okviru obvezne 

občinske gospodarske 
javne službe odvajanja in 
čiščenja komunalne in 

padavinske odpadne vode, 
Uradni list RS, št. 109/2007, 

33/2008 

19 

IO-
535 

 Koncesionar najavi opravljanje storitev 
dimnikarske službe pisno, z obvestilom, 

objavljenim v skupnih prostorih uporabnikov 
stavbe, ali na krajevno običajen način z 

objavo v medijih, oglasnih deskah občine ali 
krajevne skupnosti ali, če se tako dogovori z 

uporabnikom storitev dimnikarske službe, tudi 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 

28 
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ustno z neposrednim sporočilom. 28.člen,1. in 
2. odstavek 

zaradi varstva okolja in 
učinkovite rabe energije, 

varstva človekovega zdravja 
in varstva pred požarom, 

Uradni list RS, št. 129/2004, 
57/2006, 105/2007, 

102/2008 

IO-
536 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
izkoriščanja gozdov v lasti Republike 

Slovenije je dolžan za posamezna četrtletna 
obdobja poročati koncedentu o izvajanju 

letnega programa izkoriščanja gozdov.7. člen, 
6. odstavek 

Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti 

Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

7 

IO-
537 

Koncesionar za izvajanje javne službe 
izkoriščanja gozdov v lasti Republike 

Slovenije mora koncedentu četrtletno poročati 
o prodaji lesa. 9a. člen 

Uredba o koncesiji za 
izkoriščanje gozdov v lasti 

Republike Slovenije 
Uradni list RS, št. 34/1996, 
70/2000, 41/2004 - ZVO-1 

9a 

 Vpis v evidenco malih kurilnih naprav  

IO-
538 

Koncesionar, ki izvaja storitve dimnikarske 
službe na območju, kjer je kurilna naprava, 

posreduje ministrstvu zahteve za vpis, izbris 
ali spremembe podatkov v evidenci kurilnih 

naprav. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

 
Pravilnik o oskrbi malih 

kurilnih naprav, dimnih vodov 
in zračnikov pri opravljanju 

javne službe izvajanja 
meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2004  

Uredba 32, 34 
Pravilnika: 4,24 

 Dimnikarski pregled male kurilne naprave  

IO-
539 

Dimnikar izda uporabniku storitev dimnikarske 
službe poročilo o letnem pregledu. (6. člen, 4. 

točka) 

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2004  

6 

IO-
540 

Izredni pregled dimnikar zaključi z izdelavo in 
predajo poročila o izrednem pregledu 

pristojnemu inšpektorju. (7. člen, 4. točka) 

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2005 

7 

IO-
541 

Po opravljenem letnem pregledu dimnih 
vodov in zračnikov izda dimnikar uporabniku 

naprave poročilo o letnem pregledu, ki 
vsebuje ugotovitve o stanju naprave. (9. člen, 

2. točka) 

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2006 

9 

IO-
542 

Dimnikar občasne meritve emisij zaključi z 
izdelavo in predajo poročila o meritvah emisij 

uporabniku naprave. (23. člen, 6. točka) 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 

23 
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navedbo objave 
Podzakonski predpisi z 

navedbo objave Št. člena 

Uradni list RS, št. 128/2007 

IO-
543 

Če ob ponovnih meritvah emisije ogljikovega 
monoksida presegajo 200 mg/m3, mora 

dimnikar o tem obvestiti inšpekcijo, pristojno 
za okolje (8. člen, 4. točka).  Dimnikar mora v 
vsakem primeru obvestiti inšpekcijo, pristojno 

za okolje, če ugotovi, da koncentracija 
ogljikovega monoksida v dimnih plinih 

presega vrednost 600 mg/m3 (8. člen, 5. 
točka). 

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2008 

8 

IO-
544 

Ob predaji poročila o meritvah emisij mora 
dimnikar informirati uporabnika naprave o 

energetski učinkovitosti male kurilne naprave 
in o primernosti oziroma možnosti njene 

nadaljnje uporabe, če mala kurilna naprava 
ne ustreza zahtevam glede predpisanih 
mejnih vrednosti emisij in energetske 

učinkovitosti ali glede ogrevalnih zahtev 
stavbe. (23. člen, 8. točka) 

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2007 

23 

IO-
545 

Dimnikar mora ministrstvu posredovati 
podatke o malih kurilnih napravah in o 

opravljenih storitvah dimnikarske službe. (24. 
člen, 1. točka)  

Pravilnik o oskrbi malih 
kurilnih naprav, dimnih vodov 

in zračnikov pri opravljanju 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov, 
Uradni list RS, št. 128/2007 

24 

IO-
546 

Če pomanjkljivosti ugotovljene pri opravljanju 
storitev dimnikarske službe, ali pomanjkljivosti  
ugotovljene pri prvem pregledu male kurilne
naprave, niso odpravljene, mora koncesionar 

sporočiti svoje ugotovitve inšpektorju. 
40.člen,1.odstavek 

Uredba o načinu, predmetu 
in pogojih izvajanja obvezne 

državne gospodarske 
javne službe izvajanja 

meritev, pregledovanja in 
čiščenja kurilnih naprav, 

dimnih vodov in zračnikov 
zaradi varstva okolja in 

učinkovite rabe energije, 
varstva človekovega zdravja 

in varstva pred požarom, 
Uradni list RS, št. 129/2004, 

57/2006, 105/2007, 
102/2008 

40 

 Pridobitev statusa nevladne organizacije in poročanje  

IO-
547 

Oseba, ki želi pridobiti status nevladne 
organizacije na področju vartsva okolja in 
deluje v javnem interesu, mora ministrstvu 

predložiti vlogo za pridobitev statusa nevladne 
organizacije. 6.člen,3.odstavek 

Pravilnik o podrobnejših 
pogojih in merilih za 

pridobitev statusa nevladne 
organizacije na področju 
varstva okolja, ki deluje v 

javnem interesu, Uradni list 
RS, št. 112/2006 

6,7,8 

IO-
548 

Nevladna organizacija, ki deluje na področju 
vartsva okolja in deluje v javnem interesu, 

mora vsako leto za preteklo koledarsko leto 
ministrstvu poslati poročilo o delu, iz katerega 
so razvidne izvedene aktivnosti v preteklem 

koledarskem letu. 11.člen,2.odstavek 

Pravilnik o podrobnejših 
pogojih in merilih za 

pridobitev statusa nevladne 
organizacije na področju 
varstva okolja, ki deluje v 

javnem interesu, Uradni list 
RS, št. 112/2006 

11 

IO-
549 

Nevladna organizacija, ki deluje na področju 
vartsva okolja in deluje v javnem interesu, 

mora ministrstvo pisno obvestiti o vsaki 
spremembi ustanovitvenega akta, ki posega 
na področje njenega delovanja, in mu poslati 

spremenjeni ustanovitveni akt. 12.člen. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 
Pravilnik o podrobnejših 

pogojih in merilih za 
pridobitev statusa nevladne 

organizacije na področju 
varstva okolja, ki deluje v 

javnem interesu, Uradni list 
RS, št. 112/2006 

12 

 Izdaja potrdila o opravljenem preverjanju uhajanja ozonu škodljivih snovi in toplogrednih plinov  

IO-
550 

Pooblaščeno podjetje o izvedenem 
preverjanju uhajanja 

upravljavcu opreme izda potrdilo o preverjanju 
uhajanja. 15.člen, 2. odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

15 
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108/2025 
 Poročanje povezano z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in toplogredne pline  

IO-
551 

O izvajanju usposabljanja serviserjev in 
izvajanju izpitov mora 

izvajalec usposabljanja poročati letno 
ministrstvu.35.člen, 1.odstavek 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

35 

IO-
552 

Upravljavec nepremične opreme, ki vsebuje 3 
kg ali več ozonu 

škodljivih snovi ali fluoriranih toplogrednih 
plinov, in vzdrževalec 

opreme morata ministrstvu letno poročilo o 
polnjenju in zajemu ozonu škodljivih 

snovi in fluoriranih toplogrednih plinov . 
11.člen, 1. odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

11 

 Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje in klimatizacijo in 
toplotnih črpalk ali za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini in gasilnih aparatov  

IO-
553 

Podjetje za vzdrževanje in namestitev 
nepremične opreme za hlajenje in 

klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za 
vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih 

sistemov s plini in gasilnih aparatov poda 
vlogo za pridobitev pooblastila  

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

13 

IO-
554 

Pooblaščeno podjetje mora ministrstvo o vseh 
spremembah podatkov o izpolnjevanju 
pogojev za vpis v evidenco.13.člen, 4. 

odstavek 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

13 

 Usposabljanje serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline  

IO-
555 

Serviserji so se dolžni za opravljanje svoje 
dejavnosti strokovno 

usposobiti, da poznajo veljavne predpise in 
standarde, imajo 

znanja in veščine s področja preprečevanja 
emisij ter zajemanja 

ozonu škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov ter 

varnega ravnanja z opremo. 

Zakon o varstvu okolja 
(ZVO-1) 

Uradni list RS, št. 
41/2004, 17/2006 - 

ORZVO187, 20/2006, 
28/2006 - Skl. US, 
49/2006 - ZMetD, 
66/2006 - Odl. US, 
33/2007 - ZPNačrt, 
57/2008, 70/2008, 

108/2025 

Uredba o uporabi ozonu 
škodljivih snovi in fluoriranih 
toplogrednih plinov,Uradni 

list RS, št. 41/2010 

16 

 
Korak 1.3: Določitev administrativnih aktivnosti 
Administrativna aktivnost je aktivnost, potrebna za pripravo IO oziroma potrebnega podatka 
(npr. seznanitev z informacijsko obveznostjo, priprava poročil, kopiranje, pošiljanje, pridobivanje 
dokazil, ipd.). Aktivnost je lahko izvedena interno (podjetje ali posameznik jo opravi samo 
oziroma s pomočjo svojih zaposlenih) ali s pomočjo zunanjega izvajalca ali pa aktivnost vsebuje 
oboje. 
 
Pri določitvi administrativnih aktivnostih za posamezno informacijsko obveznost smo poskušali 
nanizati vse aktivnosti, ki jih je potrebno izvesti, da se izpolni zahteva IO. Pri tem smo postavljali 
izpolnitev IO v t.i. življenjski scenarij. Poskušali smo čim bolj realno posneti aktivnosti, ki jih 
mora pravna ali fizična oseba izvesti tekom izpolnjevanja zahteva IO. Podatke o obveznih 
aktivnostih, smo pridobili bodisi s poizvedovanjem pri pristojnih službah, z iskanjem informacij 
po spletu ali na podlagi izkušenj iz podobnih primerov.    
 
Nabor IO, ki izhajajo iz zakona in podzakonskih aktov je podan v spodnji tabeli.  
 
Tabela 1: Informacijske obveznosti in pripadajoče administrativne aktivnosti 
 
Tabela je podana v prilogi 3.  
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Korak 1.3 a: Možnost uporabe elektronske poti 
Pri zbiranju podatkov o administrativnih aktivnostih ki jih je potrebno izvesti za izpolnitev 
posamezne informacijske obveznosti, smo poskušali tudi opredeliti možnosti izvršitve 
administrativne aktivnosti po elektronski poti. V konkretnem primeru se, več kot polovica 
aktivnosti, lahko izvede po elektronski poti.  
 
Pri tem velja opomniti, da je že vzpostavljen portal za uporabnike: 

• http://okolje.arso.gov.si/ippc/zavezanec.php  
• http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/zavezanec.php 

 
Ob teme so na spletnih strani MOP ARSO po posameznih vsebinah tudi objavljeni obrazci in 
sicer: 
- http://www.arso.gov.si/zrak/obrazci%20in%20navodila/ 
- http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=OBRAZCI 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/ 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/obrazci/ 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/obrazci/ 
 
 
 
Tabela 2: Izpolnjevanje posamezne IO preko elektronskih poti  
Tabela je podana v prilogi 3.  
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Korak 1.4: Populacija in njena segmentacija  
V tem koraku je potrebno določiti populacijo na katero se nanaša določena IO, pri tem pa 
upoštevati tudi segmentacijo populacije. S segmentacijo populacije opredelimo, ali velja IO 
samo za določen del populacije ali za vso populacijo. 
 
Populacijo za posamezno IO smo določili na podlagi zbranih podatkov o izvrševanju 
posamezne IO. Populacijo smo določili kot povprečje pridobljenih podatkov, ki smo jih uspeli 
zbrati na spletu (spletne strani posameznih organizacij: MOP ARSO, SURS, CURS).  
 
Podatkov za vse opredeljene IO nismo uspeli pridobiti. Zato smo v teh primerih vrednosti 
populacije ocenili na podlagi predpostavk.  
 

Korak 1.5: Določitev frekvence administrativnih aktivnosti  
Namen tega koraka je opredelitev pogostosti izvajanja posamezne administrativne aktivnosti. 
Frekvenca nam pove, kolikokrat na leto je aktivnost potrebna.  
 
Pri tem smo izhajali iz opredelitve, da je: 

• Frekvenca = 1, če je aktivnost potrebna enkrat letno (npr. letna oddaja poročila); 
• Frekvenca = 2, če je aktivnost potrebna dvakrat letno (npr. polletna oddaja poročila); 
• Frekvenca = 4, če je potrebno aktivnost opraviti štiri krat na leto (npr. kvartalno poročilo); 
• Frekvenca = 12, če je aktivnost mesečna; 
• Frekvenca = 0,5 če je treba aktivnost opraviti na 2 leti; 
• Frekvenca = 0,25 če je treba aktivnost opraviti na 4 leta. 
• Frekvenca = 365 če je treba aktivnost opraviti vsak dan v letu.  

 
Tabela 3: Opredelitev IO in AA za populacijo in frekvenco  
Tabela je podana v prilogi 3.  
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Korak 1.6: Določitev obstoja zunanjih stroškov  
V tem koraku je potrebno določiti ali je za posamezno aktivnost potrebno pridobiti mnenje, 
poročilo, certifikat zunanje institucije. 
 
Za izvrševanje posameznih informacijskih obveznosti je potrebno tudi zagotoviti dokumente, ki 
jih običajno izdelajo zunanje institucije. Za izvrševanje posamezne informacijske obveznosti 
smo določili tudi obstoje zunanjih stroškov in sicer: 

- Načrt ravnanja z odpadki. Pavšalano ocenjena vrednost 700 €. 
- Ocena vplivov na okolje. Pavšalno ocenjena vrednsot za izdelavo strokovne ocene je 

1780 €.  
- Poročilo o vplivih na okolje  (PVO). Strošek izdelave PVO je odvisen o vrste posega, 

značilnosti območja izvedbe posega in drugih značilnosti. Vrednosti izdelavo PVO so 
lahko med 5.000 do 150.000 €. Pavšalna ocena za izdelavo PVO, ki smo jo privzeli 
24.000 €. 

 
Podatke o oceni zunanjih stroškov smo pridobili z poizvedovanjem pri ponudnikih tovrstnih 
storitev. Višina zneska za storitve je zelo različna od primera do primera. Zato smo v 
meritvenem obrazcu privzeli pavšalno ocenjene vrednosti.  
 
OPOMBA: 
Ob tem, se lahko pojavijo tudi ostali zunanji stroški zaradi izvajanja meritev in analiz s strani 
pooblaščenih organizacij. Vendar pri oceni zunanjih stroškov teh nismo vključili v analizo. 
Namreč ti stroški predstavljajo obveznosti izvajanja monitoringov, ki so predpisani z izdajo 
posameznega upravnega akta oz. odločbe (npr: izdano okoljevarstveno dovoljenje ipd.). 
Omenjeni zunanji stroški se pojavijo predvsem v sklopu informacijskih obveznosti (Monitoring 
vplivov na okolje in poročanje). Teh stoškov v oceno administrativnega stroška pri tem zakonu 
nismo vključili. To so stroški, ki se pojavijo pri izvedbi meritev v okvirjih monitoringa, poročanje 
in priprave poročil o skladnosti delovanja naprav. Razlog za to, je bil da se pri posameznem 
obveznem monitoringu (rednem, izrednem, občasnem ali ponovnem) pojavlja toliko različnih 
kombinacij in cenovnih razredov, da je praktično nemogoče oceniti povprečno vrednost teh 
stroškov.  
 
Kljub temu, da teh stroškov nismo vključili v analizo smo izvedli izračun vrednsoti teh stroškov 
na podlagi pavšalni grobih ocen. Na ta način smo  pri sklopu »Monitoring vplivov na okolje in 
poročanje« podali ocene vrednsoti. V kolikor bi ocenjene vrednsoti zunanjih stroškov vključili v 
izračun bi dobili vrednost zunanjih stroškov v višini 29.034.900,00 €. Ocene smo določili na 
podlagi predvidevanja in izkušenj vendar kljub temu lahko ocene odstopajo tudi za 100%. 
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2.0 OPREDELITEV ELEMENTOV ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 2.1: Določitev stroškovnih parametrov 
Za vsako administrativno aktivnost smo določili minimalni čas, ki je potrebe za izpolnitev 
posamezne aktivnosti. Čas za izvedbo posamezne aktivnosti smo določili, na podali 
poizvedovanja o potrebnem času pri osebah, ki so se že srečale z izvajanjem posamezne 
aktivnosti. V kolikor podatke nismo pridobili smo čas za izvedbo aktivnosti predpostavili. Izbrali 
smo ga na način, da smo poskušali znotraj projektne skupina izvesti posamezno aktivnosti in 
potem zapisali oceno potrebnega časa.  
 
Enak pristop smo privzeli za določitev izdatkov (materialni stroški). Tu smo sproti beležili koliko 
papirja, kopij, kuvert in preostalih materialnih sredstev je potrebnih da se izpolni posamezna 
aktivnost. V kolikor je omogočen elektronski način izvedbe aktivnosti, nismo beležili materialnih 
sredstev za namen izpolnjevanja aktivnosti. Privzeli smo minimalne ocene porabe materialnih 
sredstev.  
 
Za določitev vrednosti stroškovnih parametrov smo izhajali iz določil o vrednostih iz spodnje 
tabele.  
 
Tabela 4: Stroškovni parametri 
Urna postavka Vrednost 
PODJETJE - bruto plača v RS / zaposlenega  9,37 € 
DRŽAVLJANI - neto plača v RS / posameznika 5,28 € 
A4 papir / list 0,02 € 
črno bela fotokopija A4 format / enoto 0,05 € 
barvna fotokopija A4 format / enoto 0,60 € 
plastificiranje A4 format / enoto 1,00 € 
vezava 100 strani A4 format 2,00 € 
standardno pismo 0,26 € 
navadno pismo   
do 20 g  0,30 € 
od 500 g do 1000 g  2,70 € 
priporočeno pismo  
 do 20 g  0,92 € 
od 500 g do 1000 g 4,10 € 
pismo v pravdnem, upravnem in kazenskem postopku  
osebno  1,87 € 
od 500 g do 1000 g 5,38 € 
kuverta A5 0,04 € 
kuverta po ZUP-u 0,15 € 
Viri:  
Pošta Slovenije – www.posta.si 
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije – www.apek.si 
DZS – Državna založba Slovenije (komerciala: 01 / 306 98 50) 
Državni portal Republike Slovenije - http://e-uprava.gov.si/e-uprava/ 
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Korak 2.2.: Določitev vira podatkov 
Podatke o populaciji, frekvenci in ostalih sklopih smo privzeli iz naslednjih virov: 

- MOP ARSO; http://www.arso.gov.si/  
- MOP; http://www.mop.gov.si/ 
- SURS; http://www.stat.si/  

 
Pri tem smo uporabili tudi podatke iz sledečih virov: 
- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20iz%20naprav/Zaveza

nci,%2023.12.10.pdf 
- http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/pages.php?op=print&id=NPR_UVOD 
- ARSO (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/ 
- ARSO (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/zbiralci_gradbeni.pdf 
- ARSO (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/predelovalci.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20na%C4%8Drtov_od

padna%20FFS.pdf 
- (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/embalaza.pdf 
- ARSO (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/azbest.pdf 
- ARSO (http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/odlaganje.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/zbiralci_izrabljena_motorna_vozila

.pdf 
- http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/okolje/pdf/nevarnost_nes

rec/seznam_obratov.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/presoja%20vplivov%20na%20okolje/podatki/ 
- http://okolje.arso.gov.si/ippc/register.php?page=0%29 
- http://www.mg.gov.si/fileadmin/mg.gov.si/pageuploads/Energetika/Obrazci/Imenik_PO_Rud

_2010.xls 
- http://okolje.arso.gov.si/ippc/register.php?page=1 
- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20iz%20naprav/ 
- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20toplogrednih%20plinov/okoljska%20dajatev/Izbrani%

20izvajalec%20OM%20HOS_barve_laki.pdf 
- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20iz%20naprav/1.2011.

doc 
- http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/monitoring.php?id=0 
- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/kakovost%20teko%c4%8dih%2

0goriv%20in%20biogoriva/Seznam%20pooblascenih%20izvajalcev%20monitoringa%20kak
ovosti%20tekocih%20goriv.pdf 

- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/sevanja/podatki/Sevanjanf20100514.xls 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju

%20okolja%20v%20Sloveniji/003f.pdf 
- ARSO(http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20iz%20naprav/

Zavezanci%2c%2023.12.10.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca%20zavezancev%20FFS

.pdf) 
- http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/cistnaprave_zav.php 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/dovoljenja.html 
- http://www.slocold.si/zbornik/Z_12.pdf 
- http://rte.arso.gov.si/CommonCode/Modules/evidenca%20preveriteljev%202010.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/sezig.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/nventarizacija-do-OKTOBER-

2010%2B%20ELEKTRODISTRIBUCIJA.pdf 
- http://www.carina.gov.si/fileadmin/curs.gov.si/internet/Informacije/Podjetja/Okoljske_dajatve/

Placniki_HOS_1-2011.xls 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Evidenca_nacrt_gume.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/sevanja/podatki/PooblaščenciEMS20110103.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Poobla%C5%A1%C4%8Denci_O

MPV.pdf 

http://www.arso.gov.si/�
http://www.mop.gov.si/�
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- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/emisije%20iz%20naprav/Sezna
m_pooblascencev_Kalibracije_trajnih_meritev_17.9.2010.doc 

- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/ 
- http://www.fgg.uni-lj.si/sugg/referati/2010/SZGG2010_Sincic_Vidrih_Godec.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/pooblascenci.pdf 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/odpadki/podatki/Poobla%c5%a1%c4%8denci_ON

O%20se%c5%beig.pdf 
- http://www.pogrebi.info/pokopalia_v_sloveniji.html 
- http://www.arso.gov.si/zrak/emisije%20snovi%20v%20zrak/kakovost%20teko%c4%8dih%2

0goriv%20in%20biogoriva/Distributerji_za%20SKZ%20spletni%20portal_Oglasevanje_BG_
okt2010.pdf 

- (http://www.arso.gov.si/vode/kopalne%20vode/KV%2008-09%20poro%c4%8dilo.pdf 
- http://www.ujv.gov.si/si/za_stranke/pooblasceni_izvajalci_meritev_radioaktivnosti_posiljk_se

kundarnih_kovinskih_surovin/ 
- http://www.delo.si/clanek/39512 
- http://okolje.arso.gov.si/ozon_fplini/izvajalci.php 
- http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/poro%C4%8Dila/poro%C4%8Dila%20o%20stanju

%20okolja%20v%20Sloveniji/javne_sluzbe.pdf 
- http://www.mf.gov.si/fileadmin/mf.gov.si/pageuploads/Finan%C4%8Dno_premo%C5%BEenj

e_in_poro%C5%A1tva/Sektor_za_upravljanje_javnega_premo%C5%BEenja/Popis_izvajalc
ev_javnih_slu%C5%BEb/izvaj_jav_sluzb.pdf 

- http://www.mop.gov.si/si/nevladne_organizacije/ 
 
 
Pridobili smo dokaj majhen delež natančnih vrednsoti populacije za posamezno informacijsko 
obveznost. Glede na majhen obseg tako določenih vrednosti je skoraj polovica vrednosti 
določena na podlagi ocen. Oceno smo dodelili, na podlagi predpostavk in predvidevanj o možni 
vrednosti populacije na letni ravni.  
 
Veliko bolj kakovosten rezultat bi lahko bil dosežen v kolikor bi iz vodenih evidenc pridobili 
podatke o IO, ki se ne izvajajo oz. podatke o populaciji za IO, ki se v okviru upravnih postopkov 
izvajajo.  
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3.0 IZRAČUN IN OCENA ADMINISTRATIVNIH STROŠKOV  
 
Korak 3.1: Postopek ocene administrativnih stroškov in administrativnega bremena 
Administrativni strošek smo ocenili na podlagi zbranih podatkov o populaciji, frekvenci, ocenjeni 
količin ur, urne postavke in izdatkih. Administrativni strošek strukturirali tako, da smo: 

- najprej izračunali količino (zmnožek populacije in frekvence) 
- določili ceno (seštevek izdatkov, zunanjih stroškov in urnih postavk) 
- izračunali administrativni strošek (zmnožek cene in količine).  

 
Pri določitvi cene smo upoštevali in predvideli strošek, ki nastane samo za izvedbo ene 
aktivnosti. Celotni znesek administrativnega stroška smo potem izračunali s količino.  
 
 
Tabela 5: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih aktivnosti  
Tabela je podana v prilogi 3.  
 
 
Tabela 7: Izračun administrativnih stroškov in administrativnih bremen po posameznih 
segmentih znotraj informacijskih obveznosti 

Segment Administrativni 
stroški 

Administrativno
breme 

Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja po 82. členu ZVO-1 502.370,93 474.615,11
Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obrate - povzročitelje tveganja za večje nesreče (ZVO 18. 
člen, 86. člen) 15.814,45 12.651,56
Vpis v evidenco zbiralcev, prevoznikov in trgovcev z odpadki (ZVO 20. člen, 3. odstavek) 126.571,43 113.914,28
Vpis v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev 42.889,46 42.889,46
Vpis v evidenco načrtov ravnanja z odpadki 6.003,46 6.003,46
Pridobitev okoljevarstvenega soglasja (ZVO 50. - 65. člen) 6.337.726,91 6.337.726,91
Pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za  obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje 
večjega obsega (ZVO 68.člen) 165.698,65 165.698,65
Obveščanje pristojnih organov o okoljskih nesrečah in okoljski škodi (ZVO 27. člen, 110.d. in e člen) 65.165,90 42.017,79
Imenovanje in delovanje pooblaščenca za varstvo okolja (ZVO 30. člen) 5.415,30 2.166,12
Monitoring vplivov na okolje in poročanje 7.862.147,04 7.190.121,78
Pridobitev dovoljenja za izpuščanje toplogrednih plinov (ZVO 118. -122. člen)   49.009,68 49.009,68
Odprtje računa za upravljavca naprave, ki izpušča toplogredne pline 327,67 196,60
Poročanje o monitoringu toplogrednih plinov (ZVO 133.-139. člen) 20.255,21 14.175,14
Pridobitev pooblastila za preveritelja 424,74 419,12
Izvajanje skupnih naložb za zmanjševanje onesnaževanja s toplogrednimi plini (ZVO 140., 142. člen) 119,14 119,14
Pridobitev dovoljenja za poseg v prostor, za katerega ni potrebno pridobiti okoljevarstvenega soglasja 
ali dovoljenja (Zakon o graditvi objektov) 11.336,35 5.700,49
Zagotavljanje monitoringa vplivov na okolje za posege, za katere ni potrebna pridobitev 
okoljevarstvenega soglasja 164.443,50 16.444,35
Prijave  192.777,73 117.534,81
Prijave proizvodov z okoljsko dajatvijo 84.534,11 8.453,41
Odmera okoljske dajatve 130.585,03 24.199,27
Pridobitev pooblastila za izvajanje monitoringa vplivov na okolje 16.122,58 16.122,58
Izdelava ocene odpadkov 12.856,01 3.769,79
Nadzor in certifikacija procesov 2.836.617,37 889.856,73
Vodenje evidenc glede naprav 879.117,13 130.127,08
Vodenje evidenc glede odpadkov 403.208,57 113.204,27
Vodenje evidenc za proizvode z okoljsko dajatvijo 311.346,36 31.134,64
Označevanje  1.143.828,38 452.851,37
Poročanje ministrstvu in obveščanje  22.840,73 22.840,73
Usposabljanje za preveritelja poročil o emisijah toplogrednih plinov 16.926,16 1.703,70
Pridobitev dovoljenja za čezmerno obremenitev okolja 183.604,08 73.441,63
Obveščanje javnosti in drugiih deležnikov 1.168.491,66 126.311,56
Poročanje o odpadkih 623.019,14 388.337,83
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Segment Administrativni 
stroški 

Administrativno
breme 

Poročanje v zvezi z evidencami za okoljske dajatve 367.884,79 254.627,73
Pridobitev gradbenega dovoljenja (ZGO) 590.810,17 111.274,25
Pridobitev uporabnega dovoljenja (ZGO) 289.181,07 184.064,92
Inšpekcijski nadzor 78.367,19 78.367,19
Inšpekcijski nadzor 22.073,63 22.073,63
Inšpekcijski nadzor 24.654,77 17.161,75
Priprava javne dražbe  399,09 39,91
Vodenje evidenc pri koncesionarjih 146.076,43 14.607,64
Poročanje in obveščanje, ki je obvezno za koncesionarje 304.212,31 30.421,23
Vpis v evidenco malih kurilnih naprav 71.573,08 71.573,08
Dimnikarski pregled male kurilne naprave 1.519.128,27 266.940,25
Pridobitev statusa nevladne organizacije in poročanje 4.224,12 3.976,75
Izdaja potrdila o opravljenem preverjanju uhajanja ozonu škodljivih snovi in toplogrednih plinov 1.122,51 112,25
Poročanje povezano z opremo, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in toplogredne pline 5.041,12 2.724,85
Vpis v evidenco pooblaščenih podjetij za vzdrževanje in namestitev nepremične opreme za hlajenje 
in klimatizacijo in toplotnih črpalk ali za vzdrževanje in namestitev vgrajenih gasilnih sistemov s plini 
in gasilnih aparatov 23.382,02 23.382,02
Usposabljanje serviserjev opreme, ki vsebuje ozonu škodljive snovi in fluorirane toplogredne pline 721,43 72,14

SKUPAJ 26.850.446,88 17.955.178,68
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	 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje zraka z emisijo ogljikovega dioksida (Ur. l. RS, št. 43/2005, 58/2005, 20/2006, 78/2008)
	 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 123/2004, 124/2004, popr. 68/2005, 77/2006, 85/2008, 104/2009)
	 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov (Ur. l. RS, št. 68/2005, 28/2006, 132/2006, 71/2007, 85/2008)
	 Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi nastajanja izrabljenih motornih vozil (Ur. l. RS, št. 87/2005, 118/2005)
	 Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/1996, 41/2004)
	 Pravilnik o obratovalnem monitoringu pri vnosu nevarnih snovi in rastlinskih hranil v tla (Ur. l. RS, št. 55/1997)
	 Uredba o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz veikih kurilnih naprav (Ur. l. RS, št. 73/2005, 92/2007)
	 Pravilnik za izvajanje dobre kmetijske prakse pri gnojenju (Ur. l. RS, št. 130/2004, 20/2006)
	 Splošni pogoji poslovanja za spodbujanje razvoja na področju varstva okolja (Ur. l. RS, št. 117/2005)
	 Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz malih komunalnih čistilnih naprav (Ur. l. RS, št. 98/2007, 30/2010)
	 Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (34/2008)
	 Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/2007, 109/2007, 62/2010)
	 Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/2007)
	 Pravilnik o nalogah, ki se izvajajo v okviru obvezne občinske gospodarske službe odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode (Ur. l. RS, št. 109/2007, 33/2009)
	 Uredba o ravnanju z odpadki , ki nastajajo pri opravljanju zdravstvene in veterinarske dejavnosti ter z njima povezanih raziskavah (Ur. l. RS, št. 89/2008)
	 Pravilnik o obveščanju potrošnikov o varčni rabi goriv in emisijah CO2  novih osebnih vozil (Ur. l. RS, št. 6/2003, 113/2003, 43/2004)
	 Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil (Ur. l. RS, št. 103/2007)
	 Uredba o preverjanju radioaktivnosti pošiljk odpadnih kovin (Ur. l. RS, št. 84/2007)
	 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja obvezne državne gospodarske javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov zaradi varstva okolja in učinkovite rabe energije, varstva človekovega zdravja in varstva pred požarom (Ur. l. RS, št. 129/2004, 57/2006,  105/2007, 102/2008)
	 Uredba o koncesijah za gospodarsko izkoriščanje naplavin iz struge reke Soče (Ur. l. RS, št. 99/2001)
	 Uredba o koncesiji za odvzem naplavin reke Save Dolinke na območju Občine Kranjska Gora (Ur. l. RS, št. 67/2003)
	 Uredba o načinu, predmetu in pogojih izvajanja gospodarske javne službe ravnanja s stranskimi živalskimi proizvodi katergorije 1 in 2 (Ur. l. RS, št. 134/2006, 1/2011)
	 Uredba o koncesiji za izkoriščanje gozdov v lasti Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 34/1996, 70/2000, 41/2004)
	 Pravilnik o oskrbi malih kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov pri opravljanju javne službe izvajanja meritev, pregledovanja in čiščenja kurilnih naprav, dimnih vodov in zračnikov (Ur. l. RS, št. 12/2004)
	 Pravilnik o podrobnejših pogojih in merilih za pridobitev statusa nevladne organizacije na področju varstva okolja, ki deluje v javnem interesu (Ur. l. RS, št. 112/2006).

	Korak 1.2: Določitev informacijskih obveznosti – IO
	V tem koraku je potrebno določiti ali je za posamezno aktivnost potrebno pridobiti mnenje, poročilo, certifikat zunanje institucije.
	Za izvrševanje posameznih informacijskih obveznosti je potrebno tudi zagotoviti dokumente, ki jih običajno izdelajo zunanje institucije. Za izvrševanje posamezne informacijske obveznosti smo določili tudi obstoje zunanjih stroškov in sicer:
	- Načrt ravnanja z odpadki. Pavšalano ocenjena vrednost 700 €.
	- Ocena vplivov na okolje. Pavšalno ocenjena vrednsot za izdelavo strokovne ocene je 1780 €. 
	- Poročilo o vplivih na okolje  (PVO). Strošek izdelave PVO je odvisen o vrste posega, značilnosti območja izvedbe posega in drugih značilnosti. Vrednosti izdelavo PVO so lahko med 5.000 do 150.000 €. Pavšalna ocena za izdelavo PVO, ki smo jo privzeli 24.000 €.
	OPOMBA:
	Ob tem, se lahko pojavijo tudi ostali zunanji stroški zaradi izvajanja meritev in analiz s strani pooblaščenih organizacij. Vendar pri oceni zunanjih stroškov teh nismo vključili v analizo. Namreč ti stroški predstavljajo obveznosti izvajanja monitoringov, ki so predpisani z izdajo posameznega upravnega akta oz. odločbe (npr: izdano okoljevarstveno dovoljenje ipd.). Omenjeni zunanji stroški se pojavijo predvsem v sklopu informacijskih obveznosti (Monitoring vplivov na okolje in poročanje). Teh stoškov v oceno administrativnega stroška pri tem zakonu nismo vključili. To so stroški, ki se pojavijo pri izvedbi meritev v okvirjih monitoringa, poročanje in priprave poročil o skladnosti delovanja naprav. Razlog za to, je bil da se pri posameznem obveznem monitoringu (rednem, izrednem, občasnem ali ponovnem) pojavlja toliko različnih kombinacij in cenovnih razredov, da je praktično nemogoče oceniti povprečno vrednost teh stroškov. 
	Kljub temu, da teh stroškov nismo vključili v analizo smo izvedli izračun vrednsoti teh stroškov na podlagi pavšalni grobih ocen. Na ta način smo  pri sklopu »Monitoring vplivov na okolje in poročanje« podali ocene vrednsoti. V kolikor bi ocenjene vrednsoti zunanjih stroškov vključili v izračun bi dobili vrednost zunanjih stroškov v višini 29.034.900,00 €. Ocene smo določili na podlagi predvidevanja in izkušenj vendar kljub temu lahko ocene odstopajo tudi za 100%.
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