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Navodila za izdelavo vloge za izdajo  

okoljevarstvenega dovoljenja za industrijske naprave 

(obstoječe in nove naprave) 
 
 

I. ZAKONSKA PODLAGA 

Vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja mora biti sestavljena na način, kot ga določata 83. člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16) in 
Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15; v nadaljevanju: 
Uredba). 

 

II. SESTAVNI DELI VLOGE 

1. Natisnjen obrazec (OVD_IND_2016.xls) s podpisom zakonitega zastopnika ali pooblaščenca in s štampiljko upravljavca naprave. 

2. Če vode iztekajo posredno v podzemne vode, je obvezna priloga vloge ocena vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne 
vode. 

3. Priloge, ki jih ni možno predložiti v elektronski obliki (kot so: shema tehnološkega postopka, mnenje pooblaščenega izvajalca 
monitoringa,…). 

4. Potrdilo o plačilu upravne takse, ki jo je treba plačati po tar. št. 1 in 3 Zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 – uradno 
prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) v višini 22,60 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi 
veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. 

Upravna taksa se plača na podračun javnofinančnih prihodkov: 
naziv: Upravne takse – državne 
številka računa: 0110 0100 0315 637 
referenca: 11 25518-7111002-35441017 
 

Plačila upravne takse so oproščeni taksni zavezanci iz 23. člena Zakona o upravnih taksah. 
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5. Na elektronski naslov ovd_vode.arso@gov.si poslane naslednje vsebine:  
 

   elektronska oblika obrazca OVD_IND_2016.xls,  
 

   če vode iztekajo posredno v podzemne vode: 
a. ocena vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode v elektronski obliki (PDF dokument) 
b. digitalni podatkovni sloj, ki je del ocene vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode.  

 
 
Vloga se pošlje na naslov:      Ministrstvo za okolje in prostor 

Agencija RS za okolje 
Vojkova 1b 
p.p. 2608 
1000 Ljubljana 

 
 
 
 

III. SPLOŠNA NAVODILA IN OPOZORILA 

Vlagatelj. Vlogo za okoljevarstveno dovoljenje mora vložiti upravljavec naprave. 

Komentarji. Sledite komentarjem, s katerimi je opremljena večina celic. Ti podrobneje opisujejo, kaj je treba vpisati v posamezno celico. 

Omogočanje makrov. Za pravilno delovanje obrazca morajo biti makri OMOGOČENI. Če so na vašem računalniku makri onemogočeni, obrazec 
ne bo deloval in ne bo omogočal vse potrebne funkcionalnosti. 

Stopnja zaščite – varnosti. V Excelu je mogoče nastaviti tri nivoje zaščite pred zaganjanjem makrov: visoka, srednja in nizka. Ravni zaščite pred 
izvajanjem makrov se nastavljajo v meniju Orodja – Makro – Varnost - Stopnja varnosti. 

 Če je raven nastavljena na »visoka«, se makri ne bodo izvajali. Obrazec ne bo deloval. 
 Če je raven nastavljena na »srednja«, ob vsakem zagonu Excelove datoteke, ki ima makre, program vpraša, ali naj makre omogoči ali ne. 

Če izberete možnost »Omogoči makre«, bo obrazec normalno deloval, ker se bodo vsi makri izvajali. 
 Če je raven nastavljena na »nizka«, se datoteke z makri izvajajo vedno. 

Zaščita celic. Nekatere celice so zaščitene in jih ni mogoče spreminjati. Celice, jih je mogoče spreminjati, so označene s sivo barvo. 

mailto:ovd_vode.arso@gov.si
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Vsebina celice. Če se vneseni tekst v celici prikaže kot ########, je treba nastaviti tip vsebine celice na »splošno« (Oblika – Celice - Splošno). 

Kopiranje podatkov iz drugih orodij. V vse celice obrazca, ki niso zaščitene, je mogoče s pomočjo ukazov »Kopiraj/Prilepi« (Copy/Paste) 
prenesti podatke iz drugih orodij. Pri tem je treba podatke prilepiti v VNOSNO VRSTICO celice (v belo polje, desno od oznake fx). Če se podatki 
prilepijo neposredno v celico in ne v vnosno vrstico, pride do napak, ker se spremenijo prvotne nastavitve celice. 

Dolžina teksta. Posamezna celica v Excelu prikazuje do 900 znakov (to je 1/4 teksta na listu A4). Daljše tekste je treba razdeliti na krajše dele 
(manj kot 900 znakov) in s tekstom napolniti ustrezno število celic. V posameznem delu lista je mogoče dodati poljubno število celic, če je tekst 
daljši. V tem obrazcu je to list Tehnologija. 

Višina celice. Če se višina celice ne poviša samodejno, tako da je viden celoten tekst, jo morate razširiti sami. 

Decimalna vejica. Pri tipkanju decimalne vejice uporabljajte znak pika ali vejica na desnem delu tipkovnice (numerična tipkovnica). Ne glede na 
to, ali se izpisuje pika ali vejica, dosledno uporabljajte isti znak za decimalno vejico. 

Tisočice. Pri številih nad tisoč pišite število enovito, brez vmesnih znakov, razen decimalne vejice. 

Dodatni listi (Sheet) v obrazcu. Dodatni listi se lahko dodajo za listom Ukrepi. 

Ko so podatki vpisani, datoteko shranite. 

Tiskanje pisnega poročila. Tiska se lahko enoten dokument ali vsak list posebej. V primeru, da želite natisniti celoten dokument, najprej pritisnite 
tipko shift ter hkrati označite vse liste (Sheet), ki jih želite natisniti. Nadaljevanje je odvisno od verzije Excela:  

- v verziji Excel 2002 v meniju Datoteka izberite funkcijo Natisni, v pojavnem oknu označite Izbrane liste ter dokument natisnite  
- v verziji Excel 2007 preko gumba Office (zgoraj levo) izberite opcijo Natisni – Izbrane liste 
- v verziji Excel 2010 izberite funkcijo Datoteka – Natisni - Natisni aktivne liste. 

 

Področje tiskanja je treba dodatno nastaviti na listu Odtoki in listu Iztoki. Nastavi se tako, da del, ki ga želite natisniti, označite in nato:  
- v verziji Excel 2002 izberite meni Datoteka - Področje tiskanja - Nastavi področje tiskanja ter dokument natisnite 
- v verziji Excel 2007 preko gumba Office (zgoraj levo) izberite opcijo Natisni – Izbor 
- v verziji Excel 2010 izberite Datoteka – Natisni - Natisni izbor. 
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IV. POTEK DELA 

 Zaženite program Excel in odprite obrazec.  

 Ker je datoteka zaščitena, morate takoj shraniti datoteko 
z novim imenom (Shrani kot… *.XLS ali Save as… 
*.XLS). 

 

 Datoteka je sestavljena iz več listov (Sheet): 
- Podatki 
- Tehnologija 
- Odtoki 
- Iztoki 
- Popis snovi 
- 32 clen 
- Priloge 
- Uvod 
- Prvi_list 
- Drugi_list 
- Shema 
- Uredbe 
- KČN 
- Parametri 
- Meje 
- Zmogljivost 
- Ukrepi 

Izpolnjujte liste: 
- Podatki 
- Tehnologija 
- Odtoki 
- Iztoki 
- Popis snovi 
- 32 clen 
- Priloge 
- Uvod 

 

Listi:  
- Prvi_list 
- Drugi_list  
- Shema  

se samodejno napolnijo s podatki in preračunanimi 
vrednostmi. 

list Podatki Izpolnite naslednje podatke: 

 osnovne podatke o stranki – upravljavcu naprave 
(celice C4 in C6 do C18), 

 v celico C14 vpišite ime zakonitega zastopnika 
stranke (npr. direktor,…) ali njegovega 
pooblaščenca

1
 iz podjetja, 

 osnovne podatke o pooblaščencu
1
, ki je fizična ali 

pravna oseba (celice C21in C23 do C31), 

 v celico C34 vpišite ime naprave
2
 (npr. pralnica, 

galvana, mlekarna, klavnica, odlagališče 

1
 Pooblaščenec zastopa stranko v postopku pridobivanja 

okoljevarstvenega dovoljenja, zato mora k vlogi priložiti 
pooblastilo. 

2
 Naprava so vsi objekti, v katerih potekajo tehnološki 

procesi, ki so lahko med seboj povezani in z odvajanjem 
industrijske odpadne vode povzročajo onesnaževanje vod. 
Naprava je celotno podjetje, ne le njegov industrijski del. 
Primer: lovilec olj, namenjen čiščenju odpadne vode iz 
avtopralnice, je le del celotne naprave – avtopralnice. 
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odpadkov,…), 

 naslov naprave (celica C36 do C40) vpišite le, če je 
drugačen od naslova stranke – upravljavca naprave 
(npr. ko je naprava na drugi lokaciji kot matično 
podjetje), 

 v celico C41 vpišite maksimalno proizvodno 
zmogljivost naprave

3
, 

 v celico C42 vpišite dejansko zmogljivost naprave, 
če je ta manjša od maksimalne in naprava z njo 
dejansko obratuje, 

 v celico C43 vpišite število internih odtokov
4
, 

 v celico C44 vpišite število iztokov
5
, 

 parcelne številke, na katerih se nahaja naprava 
(celice B48 do B57), 

 katastrske občine, v katerih se nahajajo parcelne 
številke (celice C48 do C57). 

3
 Maksimalna proizvodna zmogljivost naprave je 

največja količina vhodnih ali izhodnih snovi, kot so 
surovine, pomožna sredstva, izdelki ali polizdelki, ki v 24 
urah vstopajo v napravo ali izstopajo iz nje. Lahko je 
opredeljena posredno s prostornino, površino ali 
dimenzijami naprave ali njenih delov, porabljeno močjo ali 
energijo, številom mest ali osebkov v objektih za rejo 
živali,…. Izražena naj bo na način z lista Zmogljivost. 
Primera: X ton izdelkov na dan, X l soka na dan,… 
Zmogljivost navajajte za celotno napravo in ne le za del 
naprave, iz katerega se odvajajo odpadne vode! 

4
 Odtok je interni kanal, ki je vezan na posamezni 

tehnološki postopek ali proces (npr. izpiranje v galvani, 
pranje v pralnici avtomobilov, barvanje v proizvodnji 
tekstila,…). Odtok je tudi kanal za odvajanje komunalne 
odpadne vode ali padavinske odpadne vode. Interni kanali 
ali odtoki se lahko stekajo v en iztok ali v več iztokov. 
Število izpolnjenih odtokov na listu Odtoki mora biti enako 
številu odtokov, ki je navedeno na listu Podatki. 

5
 Iztok iz naprave je mesto, kjer se odpadne vode iz enega 

odtoka ali odpadne vode, združene iz več odtokov, 
odvajajo v okolje. Število izpolnjenih iztokov, po katerih se 
vaše odpadne vode dejansko odvajajo v okolje (v javno 
kanalizacijo, v vode, posredno v podzemne vode…), na 
listu Iztoki mora biti enako številu iztokov, ki je navedeno 
na listu Podatki. 

list Tehnologija 1. Natančen opis tehnološkega postopka 
V opisu navedite vse dejavnosti, ki potekajo v 
napravi.  

 za OBSTOJEČE NAPRAVE naj bo v opisu 
tehnološkega postopka poudarek na postopkih in 
napravah, ki povzročajo emisije v vode. Pri 

Gumb »Vnesi ukrepe« omogoča izpis vseh ukrepov, ki 
veljajo za posamezno uredbo s področja emisij odpadnih 
vod. Gumb deluje le, če predhodno izpolnite list Odtoki in 
izberete ustrezno uredbo. 

6
 Ukrepi za zmanjševanje onesnaževanja voda iz 

posamezne dejavnosti so navedeni v enem izmed členov 
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različnih vrstah proizvodnje je treba opisati vsako 
posebej ter vključiti tudi pomožne dejavnosti, ki 
povzročajo emisije vod (npr. priprava vode, 
kotlovnice,…). Navedite kapacitete naprav (npr. 
volumni kadi, reaktorjev, pralnih strojev, nazivne 
moči hladilnih sistemov ali kotlovnic…), kjer 
nastajajo odpadne vode, in vrste odpadnih vod. 
Obvezna priloga je shema tehnološkega postopka. 

 za NOVE NAPRAVE naj bo opisan predvideni 
tehnološki postopek. Obvezna priloga je projektna 
dokumentacija. 

 za REKONSTRUIRANE NAPRAVE naj bo opisan 
predvideni poseg. Obvezna priloga je projektna 
dokumentacija. 

2. Tehnike in načini zmanjševanja emisij 
Opišite vse tehnike, s katerimi zmanjšujete 
onesnaževanje voda, kot so: 
 natančen opis čistilne naprave, ki vključuje 

kapaciteto čiščenja, uporabo kemikalij v postopku 
čiščenja,… 

 zapiranje krogotokov, 
 katerikoli drug način čiščenja ali odstranjevanja 

odpadnih voda. 

3. Podatki o izpolnjevanju posebnih ukrepov
6
 

Za vsak ukrep posebej razložite in utemeljite njegovo 
izvajanje na vaši napravi. Navedite tudi, če se kateri 
od ukrepov ne more izvajati na napravi ali zanjo ni 
pomemben. 

4. Dopolnitev podatkov na listu Popis snovi 
Za vsako surovino, pomožni material ali drugo snov, 
ki se pojavi v tehnološkem postopku, ki ste jo napisali 
na listu Popis snovi, navedite: ali se lahko pojavi v 

uredb s področja emisij odpadnih voda. 
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odpadnih vodah in na katerih odtokih; ali se vgradi v 
izdelek; ali se jo odstranjuje kot odpadek…. 

list Odtoki
4 Za vsak odtok posebej izpolnite naslednje podatke: 

 naziv odtoka (celice B4, B23, B42,…), 

 zaporedno številko IZTOKA, kamor je vezan odtok, 

 iz seznama izberite vrsto odpadne vode, 

 označite, če je na tem odtoku merilno mesto, 

 Gauss-Krügerjevi koordinati merilnega mesta, 

 parcelno št., na kateri se nahaja merilno mesto, 

 katastrsko občino, na kateri se nahaja merilno 
mesto, 

 največji 6-urni pretok odpadne vode na tem odtoku v 
l/s, 

 največjo dnevno količino odpadne vode na tem 
odtoku v m

3
/dan, glede na proizvodno zmogljivost 

naprave, 

 največjo letno količino odpadne vode na tem odtoku 
v 1000*m

3
/leto, glede na proizvodno zmogljivost 

naprave, 

 dejansko letno količino odpadne vode na tem 
odtoku v 1000*m

3
/leto, 

 iz seznama izberite Uredbo
7
 glede na tehnološki ali 

drugi proces, ki velja za odpadno vodo na tem 
odtoku. 

7
 Uredbe s področja emisij odpadnih vod so na seznamu 

zapisane s kratkimi imeni. Uredbe s polnimi imeni in 
številkami Uradnih listov so navedene na listu Uredbe. 

Tudi za hladilno ali komunalno odpadno vodo, za katero 
monitoring ni obvezen, izberite ustrezno »Hladilno« ali 
»Komunalno« uredbo. 

Področje tiskanja se nastavi tako, kot je navedeno v tč. 
III. teh navodil.  Če imate en odtok, tiskate celice od A1 do 
B20. 

list Iztoki
5 Za vsak iztok posebej izpolnite naslednje podatke: 

 naziv iztoka (celice B4, B25, B46,…), 

 Gauss-Krügerjevi koordinati iztoka, 

 iz seznama izberite vrsto sprejemnika, na katerega 
je vezan iztok, 

 ime vodotoka, če je iztok v vodotok, 

 iz seznama izberite ime komunalne ali skupne 
čistilne naprave, 

 ime nove čistilne naprave, če je ni na zgornjem 

Področje tiskanja se nastavi tako, kot jer navedeno v tč. 
III. teh navodil.  Če imate en iztok, tiskate celice od A1 do 
B22. 
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seznamu, 

 parcelno številko, na kateri se nahaja iztok, 

 katastrsko občino, na kateri se nahaja iztok, 

 označite, če je na tem iztoku merilno mesto, 

 Gauss-Krügerjevi koordinati merilnega mesta, 

 parcelno številko, na kateri se nahaja merilno 
mesto, 

 katastrsko občino, na kateri se nahaja merilno 
mesto. 

list Popis snovi Za vsako surovino
8
, pomožni material

9
 in druge snovi, ki 

se pojavljajo v tehnološkem procesu, izpolnite naslednje 
podatke, ki jih prepišite iz posameznega pripadajočega 
Varnostnega lista iz točk 1., 2. in 15.: 

 zaporedna številko snovi, 

 ime surovine, pomožnega materiala ali druge snovi, 

 namen uporabe, 

 letna poraba v preteklem letu, izražena v tonah, 

 razred nevarnosti in kategorija nevarnosti
10

, 

 stavek o nevarnosti
11

, 

 kemijska imena, 

 CAS številke
12

, 

 vsebnosti nevarnih kemikalij
13

, izražene v %, 

 morebitne opombe - označite tudi, ali je razvrščanje 
v skladu s CLP uredbo ali s Pravilnikom. 

 
PRIMER IZPOLNJENE TABELE JE V Prilogi 1 NA 
KONCU TEH NAVODIL. 
 
Do konca prehodnega obdobja (do 1.6.2015 oziroma v 
primeru, da imate dokazilo (npr. dobavnico, račun, 
pogodba o nakupu…), da je bila vaša zmes dana v 
promet (v Sloveniji ali v kateri drugi EU članici) pred 
1.6.2015, po 1.6.2015 ni potrebno te zmesi, ki jo imate v 

8
 Surovina je snov, ki vstopa v proizvod in je vanj vgrajena. 

9
 Pomožni material je snov, ki vstopa v tehnološki proces, 

vendar jo ni v proizvodu, in snov, ki je potrebna za 
vzdrževanje naprav. Primeri: katalizator, sredstva za 
premazovanje, sredstva za pripravo hladilne vode, čistilna 
sredstva,… 

10 
Razred nevarnosti pomeni vrsto fizikalne nevarnosti ali 

nevarnosti za zdravje ali okolje. 

Kategorija nevarnosti pomeni nadaljnjo razčlenitev po 
kriterijih znotraj vsakega razreda nevarnosti, ki določa 
resnost nevarnosti. 

11
 Stavek o nevarnosti (H-stavek) pomeni besedilo glede 

razreda ali kategorije nevarnosti, ki opisuje vrsto 
nevarnosti, ki jo povzroča nevarna snov ali zmes, po 
potrebi pa tudi stopnjo nevarnosti. 

12
 CAS številka je karakteristična številka že odkritih snovi 

po mednarodne seznamu Chemical Abstract Service. 

13
 Nevarne kemikalije so snovi ali zmesi, ki ustrezajo 

kriterijem za fizikalne nevarnosti, nevarnosti za zdravje ali 
nevarnosti za okolje, opredeljene v Prilogi I Uredbe ES št. 
1272/2008 Evropskega parlamenta z dne 16.12.2008.   
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skladišču oz. jo dajete v promet (v Sloveniji), razvrstiti in 
označiti »po novem«, pač pa to lahko storite šele s 
1.6.2017.) lahko za razvrščanje, označevanje in 
pakiranje zmesi v skladu s CLP uredbo (Uredba (ES) 
št.1272/2008) uporabljate stari sistem razvrščanja, 
pakiranja in označevanja nevarnih snovi in pripravkov (v 
skladu s Pravilnikom o razvrščanju, pakiranju in 
označevanju nevarnih snovi), vendar pa v opombah 
označite, da gre za označevanje v skladu s Pravilnikom.  
Ne glede na vrsto označevanja uporabite isto tabelo. V 
primeru označevanja v skladu s Pravilnikom R-stavke 
vpišite v stolpec »H-stavek«, oznako nevarnosti pa v 
stolpec »Razred nevarnosti in kategorija nevarnosti«. 

list 32 clen Izpolnite le, če želite v sklopu okoljevarstvenega 
dovoljenja zaprositi tudi za spremembo programa 
obratovalnega monitoringa po 32. členu Uredbe. Če se 
določene snovi ne pojavljajo v tehnološkem postopku, 
podajte izjavo, da se snovi, za katere se prosi za 
oprostitev meritev, ne pojavljajo v tehnološkem 
postopku. Obvezna priloga je mnenje pooblaščenega 
izvajalca montoringa s povzeto izjavo, iz katerega je 
razvidno, da je zahtevana sprememba upravičena. 

Najprej je treba izpolniti lista Odtoki in Iztoki ter v celicah 
C43 in C44 na listu Podatki vpisati število 
odtokov/iztokov. Šele potem se lahko s pomočjo gumba 

»Prepiši parametre« prepišejo vsi parametri, ki jih je po 
izbranih uredbah s področja emisij odpadnih vod treba 
meriti. Pri vsakem parametru, za katerega predlagate 
opustitev meritev, v celico C vpišite DA. Če želite 
zmanjšati pogostost meritev za določen parameter, v 
celico C dopišete želeno pogostost (npr. DA, 6x). 

Gumb »Prepiši parametre« zažene program, ki napolni 
tabelo s parametri, ki jih je treba meriti glede na izbrane 
uredbe s področja emisij odpadnih vod pri posameznih 
odtokih. 

list Priloge Za vse dokumente vpišite imena dokumentov, datume in 
številke dokumentov ter nazive organov, ki so jih izdali. 

Načrt ali skica na podlagi Atlasa okolja, z vrisanimi objekti 
in internimi kanalizacijami do iztokov ter merilnimi mesti, ali 
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kopija katastrskega načrta, z vrisanimi objekti in internimi 
kanalizacijami do iztokov ter merilnimi mesti, je obvezna. 

Dokumentacija o primernosti posrednega odvajanja 

odpadnih vod v podzemne vode je obvezna pri 
posrednem odvajanju v podzemne vode. Dokumentacija 
mora biti izdelana skladno s 1. točko Priloge 5 Uredbe, iz 
nje pa mora biti razvidno, da so izpolnjeni pogoji iz 12. in 
21. člena Uredbe. Navodila za pripravo digitalnega 
podatkovnega sloja so v Prilogi 2 teh navodil. 

Mnenje pooblaščenega izvajalca monitoringa je 
obvezno pri uveljavljanju spremembe obratovalnega 
monitoringa po 32. členu Uredbe. 

Predlog dodatnih parametrov pooblaščenega izvajalca 

monitoringa je obvezen, če za napravo ne velja posebna 
Uredba. 

Vodno soglasje, Vodno dovoljenje ali koncesijo in 

Naravovarstveno soglasje lahko priložite, če so bili 
izdani. 

Pooblastilo za zastopanje stranke v upravnem postopku 
je obvezno, če vlogo vlaga pooblaščenec. 

Mnenje upravljavca javne kanalizacije in upravljavca 

komunalne ali skupne čistilne naprave je obvezno, če 
se industrijske odpadne vode odvajajo v javno kanalizacijo. 
V mnenju morajo biti določene dopustne vrednosti, pri 
katerih še ni škodljivih vplivov na javno kanalizacijo in 
KČN, za vse parametre, katerih mejna vrednost se določa 
na osnovi priloženega mnenja (npr.: za neraztopljene 
snovi, za vsoto anionskih in neionskih tenzidov…). 
Podatke o dokumentu vpišete tudi v primeru, ko je iz le 
tega razvidno, da industrijska odpadna voda  škodljivo 
vpliva na objekte javne kanalizacije ali na obratovanje 
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komunalne ali skupne čistilne naprave in se zato dovoli 
odvajanje industrijske odpadne vode neposredno ali 
posredno v vode. 

Shema tehnološkega postopka je obvezna. 

Dokumentacija za izdelavo ocene vrednosti srednjega 

malega pretoka na mestu iztoka pri neposrednem 

odvajanju v vodotok je obvezna v primeru, če ARSO s 
podatki o srednjem malem pretoku vodotoka ne razpolaga. 
V tem primeru ARSO v postopku izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja oceni vrednost srednjega malega pretoka 
vodotoka na podlagi meritev pretokov, katerih izvedbo 
mora zagotoviti upravljavec naprave, in na podlagi 
dokumentacije, v kateri je opis rezultatov izvedenih meritev 
na mestu iztoka v skladu z zahtevami iz 2. točke Priloge 5 
Uredbe, ki jo izdela upravljavec naprave.  
Pred oddajo vloge za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 
morate zato ugotoviti, ali ARSO s podatki o srednjem 
malem pretoku vodotoka razpolaga ali ne. Povpraševanje  

posredujte na elektronski naslov: ovd_vode.arso@gov.si  
V elektronskem sporočilu pod naziv zadeve navedite: 
Zahteva za podatke o pretoku za ….. (ime naprave in 
vodotoka).  
V sporočilu navedite ime naprave, ime upravljavca, Gauss-
Krügerjeve koordinate iztoka in naziv vodotoka, v katerega 
se odvaja odpadna voda.  
Na podlagi odgovora, ki ga boste prejeli od ARSO, v vlogi 
navedite, da ARSO s podatkom o srednjem malem pretoku 
vodotoka razpolaga, oziroma (v kolikor boste prejeli 
odgovor, da ARSO s podatki ne razpolaga) morete vlogi 
priložiti dokumentacijo, zahtevano v 2. točki Priloge 5 

Uredbe.Potrdilo o plačilu upravne takse je obvezno. 

list Uvod Izpolnite naslednje podatke: 

 datum vloge, 

14
 Zadeva je »Vloga za okoljevarstveno dovoljenje«, 
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 zadevo
14

, 

 kratek opis, zakaj se vloga vlaga.
15

  
(opis vnesite v prazne celice, npr. A7, A8, A9) 

»Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja«, … 

15
 V opisu pojasnite, ali je to vloga za prvo dovoljenje, ali je 

staremu dovoljenju potekel rok, ali se je izvedla 
rekonstrukcija obstoječe naprave, ali gre za gradnjo nove 
naprave, inšpektorski obisk,… 

list Prvi_list List se samodejno napolni z imenom naprave.  

list Drugi_list List se samodejno napolni s potrebnimi podatki. 
Natisnjen list opremite z zahtevanimi podpisi in 
štampiljkami (podpis zakonitega zastopnika ali 
pooblaščenca in štampiljka upravljavca naprave). 

 

list Shema List se samodejno napolni s podatki.  

list Uredbe Tu je seznam uredb s področja emisij odpadnih vod.  

list KČN Tu je seznam komunalnih in skupnih čistilnih naprav.  

list Parametri Tu je seznam parametrov v odpadni vodi.  

list Meje Tu je seznam mejnih vrednosti po posameznih uredbah s 
področja emisij odpadnih vod. 

 

list Zmogljivost Tu je seznam nekaterih dejavnosti z enotami proizvodne 
zmogljivosti. Večina dejavnosti je povzeta iz Uredbe o 
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega. 

 

list Ukrepi Tu je seznam ukrepov za zmanjševanje obremenjevanja 
voda iz posameznih uredb s področja emisij odpadnih 
vod. 
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Priloga 1 

 

PRIMER IZPOLNJENE TABELE NA LISTU Popis snovi 
 

Z
a
p

o
re

d
n

a
 š

te
v
ilk

a
 

Naziv surovine, 
pomožnega materiala ali 

druge snovi iz 
tehnološkega postopka 

Namen uporabe 

Letna 
poraba 

(v 
tonah) 

R
a

z
d
re

d
 n

e
v
a

rn
o

s
ti
 

in
 k

a
te

g
o

ri
ja

 

n
e
v
a

rn
o

s
ti
  

H
-s

ta
v
k
i 

Podatki o nevarnih snoveh v surovini, pomožnem materialu ali 
drugi snovi 

Kemijsko ime 
CAS 

številka 
Vsebnost 

(%) 
Opombe 

1 Natrijev klorit za sintezo 0,5 Akutna 
strupenost
, kat. 4, 
oralno 
Huda 
poškodba 
oči, kat. 1 
 

H302 
H318 
EUH032 

Natrijev klorit 7758-19-2 25 
 

Označeno v 
skladu z s CLP 
uredbo 

2 Nalco 7399 inhibitor trdote pitne 
vode 

0,02 / / / / / ni nevarna snov 

1 Natrijev klorit za sintezo 0,5 Xn R22 
R32 
R41 

Natrijev klorit 7758-19-2 25 
 

Označeno v 
skladu s 
Pravilnikom 
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Priloga 2 

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO DIGITALNEGA PODATKOVNEGA SLOJA, KI JE DEL OCENE VPLIVA ODVAJANJA ODPADNE VODE NA 

KAKOVOST TAL IN PODZEMNE VODE 

 
1.  

1.1) Format zapisa izmenjevalne datoteke, ki vsebuje lokacijske podatke o določitvi vplivnega območja nameravanega odvajanja odpadne 
vode, je 'shape

 (a)
', ki mora biti v Gauss-Krügerjevem državnem koordinatnem sistemu D48. 

 

Struktura datoteke je: 

 Ime vplivnega območja (IMEVPOBM)
 (b)

 v tekstovni obliki, 

 Natančnost zajema podatkov (NAT_XY)
 (c)

 v numerični obliki, 

 Način zajema podatkov (VIR_ZAJEM)
 (d)

 v numerični obliki, 

 Površina območja v m
2
 (POVRM2) v numerični obliki, 

 Obseg območja v metrih (OBSEG) v numerični obliki, 

 Geometrijski atribut (Shape). 

 

IMEVPOBM Tekst (do 255 znakov) 

NAT_XY Short Integer (cela števila) 

VIR_ZAJEM Short Integer (cela števila) 

POVRM2 Float 

OBSEG Float 

Shape Geometry (Polygon) 
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Legenda: 

(a) .shp – shapefile 

(b) Za zapis tega atributa se uporabi ime naprave 
 

(c) Za zapis tega atributa se uporabi šifrant položajne natančnosti: 

 VREDNOST 

ATRIBUTA: 

NAT_YX 

POMEN 

1 0,1m in manj 

2 od 0,1m do 1m 

3 od vključno 1m do 5m 

4 od vključno 5m do 10m 

5 od vključno 10m do vključno 20m 

6 nad 20m 

  

(d) Za zapis tega atributa se uporabi šifrant vira zajema: 

 VREDNOST 

ATRIBUTA: 

VIR_ZAJEM 

POMEN 

1 geodetska izmera 

2 analogni geodetski načrt merila 1 : 500 

3 analogni geodetski načrt merila 1 : 1000 

4 analogni geodetski načrt merila 1 : 2880 
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5 analogni geodetski načrt merila 1 : 5000 

6 analogni geodetski načrt merila 1 : 10.000 ali manj 

7 PGD,PZI projekti 

8 fotogrametrični zajem s pomočjo stereoparov (CAS, 
PAS) 

9 DOF5 

10 GPS 

11 kartografske podlage merila 1 : 25.000 ali manj 

99 99 drugo 

 

 

1.2) Splošna pravila pri zapisovanju lokacijskih podatkov za strukturo datoteke so naslednja: 

 imena atributov, ki so predpisana v strukturi datoteke, so zapisana z velikimi črkami, 

 pri imenovanju atributov ne uporabljajte presledkov, 

 pri navajanju parametrov so le-ti ločeni z vejico,  

 pri zapisovanju atributov mora biti uporabljena kodna tabela WIN 1250. 

 

1.3) V pomoč pri pripravi digitalnega podatkovnega sloja, ki je del ocene vpliva odvajanja odpadne vode na kakovost tal in podzemne vode, je 
ARSO pripravila prazno strukturo datoteke, ki jo je potrebno dopolniti z zahtevanimi podatki. Struktura je na voljo na spletni strani kot 
priloga k navodilom za izdelavo vloge za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in se imenuje 
VPL_OBM_ODP_VOD_IME_UPRAVLJAVCA.zip, pri čemer je potrebno izpolnjeno datoteko posredovati tako, da se spremeni * 
IME_UPRAVLJAVCA.zip z imenom upravljavca naprave. 
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          PRIMER ZAPISA VPLIVNEGA OBMOČJA: 

IMEVPOBM NAT_XY VIR_ZAJEM POVRM2 OBSEG Shape 

Poskočni Pek 3 10 1500 160 Polygon 

  

 

 

2. Izdelovalec podatkovnega sloja lahko v primeru nejasnosti zaprosi za pomoč na e-naslov: gis-help.arso@gov.si 


