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• Ministrstvo za okolje in prostor RS, Ljubljana, 
 g. Janko Žerjav
 Janko.Zerjav@gov.si
• Agencija Republike Slovenije za okolje, Ljublja- 
 na, g. Tone Kvasič 
 Tone.Kvasic@gov.si

• Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in   
 prostor, Ljubljana, ga. Ana Kelbl 
 Ana.Kelbl@gov.si

• Ministrstvo za okolje in prostor RS, Ljubljana,  
 g. Konrad Mair, rezidenčni projektni svetovalec,  
 ki prihaja iz 
  Regionalne vlade Zgornje Bavarske,   
  München
 Konrad.Mair@gov.si

• Ministrstvo za okolje, ohranjanje narave in je-  
 drsko varnost  ZRN, Berlin

• Ministrstvo za okolje, javno zdravje in varstvo  
 potrošnikov ZRN, München

•  VITO, Flamski inštitut za tehnološke
 raziskave, g. Peter Vercaemst, Mol, Belgija

• German Technical Assistance Agency, GTZ   
 Berlin, ga. Dr. Heidi Müller, Finance Management

• blue! advancing european projects GmbH &   
 Co.KG, Berlin, g. Christoph Lietmann, Project  
 Management

• SALONIT ANHOVO GRADBENI MATERIALI,  
 D.D. 
 Cementarna

• TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ D.O.O.
 Elektrarna

• LIVAR, PROIZVODNJA IN OBDELAVA 
 ULIT KOV, D.D. (OBRAT IVANČNA GORICA)
 Livarna

• SLOVENSKE ŽELEZARNE ACRONI, 
 POD JETJE ZA PROIZVODNJO JEKLA IN   
 JEKLENIH IZDLEKOV, D.O.O.
 Jeklarna 



Kaj pomeni  »Twinning«?

Izraz »Twinning« pomeni sodelovanje med stro-
kovnjaki držav članic in strokovnjaki novih držav 
članic ali držav kandidatk v okviru natančno opre-
deljenega projekta, ki ga fi nancira Evropska unija.

Ta projekt se ukvarja z izvajanjem Direktive 
IPPC (Direktiva Sveta 96/61//EGS »Celovito 
preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja 
okolja«) in je ciljno usmerjen k izboljšanju 
učinkovitosti izdajanja okoljevarstvenih dovoljenj 
za IPPC naprave  in zagotavljanja skladnosti z 
zahtevami iz dovoljenja. Torej je konkretni cilj tega 
projekta izboljšati postopek za izdajanje dovoljenj 
s pomočjo programa, ki zajema  celovito tehnično 
in praktično izobraževanje.

Kaj pomeni IPPC?

»Najboljša razpoložljiva tehnika« je najbolj 
učinkovita in napredna razvojna stopnja dejavnosti 
in z njo povezanih načinov obratovanja, ki je lahko 
primerna osnova za določitev mejnih vrednosti 
emisije za preprečevanje oz. kjer, to ni mogoče, za 
zmanjševanje emisij in njihovega vpliva na okolje 
kot celoto.

• Cilj celostnega pristopa k nadzorovanju   
 onesnaževanja ob upoštevanju ravnanja   
 z odpadki, je preprečevati emisije  v zrak,   
 vodo ali tla, če je to izvedljivo, če pa ni, je treba  
 emisije zmanjšati na najmanjšo    
 možno raven, da bi dosegli visoko stopnjo   
 varstva okolja kot celote.
• Pristopi ločenega nadzorovanja emisij snovi   
 v zrak, vodo ali tla lahko prej spodbudijo   
 prenos onesnaževal iz enega okoljskega   
 medija v drugega, namesto, da varujejo okolje  
 kot celoto.
• Da bi bila zagotovljena visoka raven varstva   
 okolja kot celote, morajo mejne vrednosti emisij  
 snovi temeljiti na najboljših razpoložljivih   
 tehnikah.
• Pristojni organ bo izdal ali spremenil dovoljenje  
 le, če bodo v vlogi za izdajo dovoljenja   
 določeni celoviti okoljevarstveni ukrepi za zrak,  
 vodo in tla (najboljše razpoložljive tehnike) .

Najboljše razpoložljive tehnike (NRT)

Udeleženci v projektu

• Republika Slovenija, Ministrstvo za okolje in   
 prostor, Alenka-Mojca Gornik, slovenski vodja  
 projekta
• Ministrstvo za okolje, ohranjanje narave in
  jedrsko varnost Zvezne republike Nemčije,   
 Martina Karbowski, nemški vodja projekta
• Ministrstvo za okolje, javno zdravje in varstvo  
 potrošnikov Zvezne dežele Bavarske, Siegfried  
 Heise, nemški namestnik vodje projekta
• Regionalna vlada Zgornje Bavarske, ki zago-  
 tavlja rezidenčnega projektnega svetovalca   
 (RPS)

• Usposabljanje državnih uslužbencev za 
 pripravo obrazcev vloge, dovoljenj in  informa - 
 cij javnega značaja
• Priprava smernic za vlogo za pridobitev in izde- 
 lavo dovoljenja
• Usposabljanje kadrov v industriji za pripravo   
 informacij, ki jih potrebujejo pisci dovoljenj
• 4 celovita pilotna dovoljenja za izbrana podjetja  
 (termoelektrarna, železarna za proizvodnjo   
 jekla, cementarna, livarna)
• Smernice za izvajanje  inšpekcijskega pregleda
• Priporočila za izboljšanje informacijskega siste- 
 ma za podporo izdaje IPPC dovoljenj

Cilji projekta

Slike iz Slovenije


