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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18,
10/19 in 64/19), četrtega odstavka 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem
monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) in 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18ZIURKOE), v zadevi izdaje pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v
zrak na zahtevo stranke IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem
polju, ki jo zastopa direktor Matjaž Cenčič, naslednje
POOBLASTILO

1. Stranka IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju (v
nadaljevanju: stranka), je pooblaščena za izvajanje obratovalnega monitoringa za izvajanje
prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja v obsegu, ki vključuje:
- izdelavo načrta meritev emisije snovi v zrak, vključno z določitvijo ciljev merjenja emisij
snovi in opredelitvijo za emisijo snovi v zrak pomembnih parametrov obratovanja naprave,
- izdelavo strategije vzorčenja in vzorčenje odpadnih plinov,
- izdelavo načrta za beleženje časa obratovanja naprave in ocenjevanje letnega časa
obratovanja naprave zaradi izdelave ocene o letni emisiji snovi v zrak,
- merjenje in vrednotenje parametrov stanja odpadnih plinov in obratovalnih parametrov,
- merjenje prostorninskega pretoka odpadnih plinov in izračun masnega pretoka snovi v
odpadnih plinih, emisijskega deleža, stopnje zmanjšanja emisije, količine vlaken in
emisijskega faktorja, če je s predpisi o emisiji snovi v zrak zanje določena mejna vrednost,
- ocenjevanje razpršene in ubežne emisije snovi v zrak,
- izračunavanje emisijskih faktorjev, če so za napravo, za katero se izvajajo prve meritve ali
obratovalni monitoring, določene njihove mejne vrednosti,
- izdelavo poročila o opravljenih meritvah emisije snovi in izdelavo ocene o letni emisiji snovi
v zrak,
- merjenje koncentracije snovi v odpadnih plinih ter preračunavanje rezultatov meritev na
enoto prostornine suhih ali mokrih odpadnih plinov pri normnih pogojih in na predpisano
računsko vsebnost kisika v odpadnih plinih, če je njena vrednost za posamezni vir
onesnaževanja določena s predpisi o emisiji snovi v zrak z naslednjimi akreditiranimi
metodami:
- vzorčenje odlagališčnega plina po standardu SIST ISO 18400-204:2018,

- merjenje emisije metana (CH4), ogljikovega dioksida (CO2), kisika (O2), vodika (H2) in

vodikovega sulfida (H2S) iz odlagališč odpadkov z IR analizatorjem plinov po Interni
metodi HM 101,
- analiziranje vzorcev emisije benzena, toluena, etilbenzena, o-ksilena, m-ksilena, pksilena po standardu SIST-TS CEN/TS 13649 (brez točk 6 in 8, modifikacija v točki 9).
2. To pooblastilo velja 6 let od dneva njegove pravnomočnosti in se ga lahko podaljša na
zahtevo stranke, če še izpolnjuje predpisane pogoje.
3. Z dnem pravnomočnosti tega pooblastila preneha veljati pooblastilo za izvajanje prvih in
občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja št. 35435-11/2017-4 z dne 2. 8. 2017.
4. V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), je dne 4. 6. 2020 s
strani stranke IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, ki
jo zastopa direktor družbe Matjaž Cenčič (v nadaljevanju: stranka) prejela vlogo za spremembo
pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah
snovi v zrak št. 35435-11/2017-4 z dne 2. 8. 2017 (v nadaljevanju: vloga) zaradi spremembe
obsega akreditacijske listine LP-048.
Stranka je k vlogi priložila:
- kopijo priloge k akreditacijski listini LP-049 z dne 21. 3. 2020,
- kopijo potrdila Ministrstva za pravosodje št. 71010-23742/2020-2 z dne 30. 1. 2020, da
stranka ni kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja,
- kopijo potrdila Ministrstva za pravosodje št. 71010-2860/2020-2 z dne 30. 1. 2020, da
stranki niso bile izrečene sankcije za prekrške,
- kopijo potrdila Okrožnega sodišča v Ptuju št. R St 305/2020 z dne 3. 6. 2020, da stranka
ni v postopku prisilne poravnave, v stečajnem postopku in postopku prisilnega prenehanja,
- potrdilo o plačilu upravne takse.
Naslovni organ je pri pregledu vloge in dokumentacije, ki je priložena vlogi, ugotovil, da stranka
prosi za razširitev pooblastila za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo
ocene o letnih emisijah snovi v zrak št. 35435-11/2017-4 z dne 2. 8. 2017 (v nadaljevanju:
prejšnje pooblastilo) zaradi razširitve obsega akreditacijske listine LP-048 z dodatnimi parametri
za merjenje emisje iz odlagališč odpadkov (meritev emisije vodika (H2) in vodikovega sulfida
(H2S) po Interni metodi HM 101) in metodo za vzorčenje odlagališčnega plina po standardu SIST
ISO 18400-204:2018.
Skladno s tretjim odstavkom 101.a člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB,
49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE; v
nadaljevanju: ZVO-1) pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik pridobi pooblastilo za
izvajanje obratovalnega monitoringa, če izpolnjuje naslednje pogoje:
1. je registrirana za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in
analiziranja,
2. razpolaga z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa,
3. je usposobljena za izvajanje obratovalnega monitoringa,
4. ni v stečajnem postopku in
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5. zadnjih pet let ni bila pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega kaznivega dejanja.
Naslovni organ je na podlagi vpogleda v zbirke javnih evidenc in na podlagi priloženih
dokumentov ugotovil, da je stranka pravna oseba, registrirana v Republiki Sloveniji tudi za
opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ter tehničnega preizkušanja in analiziranja, da ni v
stečajnem postopku in da zadnjih pet let ni bila pravnomočno kaznovana zaradi gospodarskega
kaznivega dejanja.
Skladno s četrtim odstavkom 101.a člena ZVO-1 se šteje, da je pogoj iz 3. točke tretjega odstavka
tega člena izpolnjen, če ima stranka predpisano akreditacijo ali izpolnjuje druge predpisane
tehnične pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa.
Stranka je akreditirana za izvajanje meritev po standardu SIST EN 17025, iz česar izhaja, da
razpolaga z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa ter s tem izpolnjuje pogoj iz 2. točke
tretjega odstavka 101.a člena ZVO-1.
V skladu z osmim odstavkom 101.a člena ZVO-1 so oprema in vrsta akreditacije ali drugi tehnični
pogoji, ki jih mora izpolnjevati oseba iz tretjega odstavka tega člena, določeni s Pravilnikom o
prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08, v nadaljevanju:
Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje).
Skladno s prvim odstavkom 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje lahko
izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak
iz nepremičnih virov onesnaževanja izvaja le pravna ali fizična oseba, ki si pridobi pooblastilo
naslovnega organa.
Skladno s tretjim odstavkom 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje lahko
naslovni organ izda pooblastilo za izvajanje prvih ali občasnih meritev emisije snovi in izdelavo
ocene o letnih emisijah snovi v zrak, če prosilec izpolnjuje pogoje, ki so določeni v prvem odstavku
25. člena tega pravilnika in sicer, da ima:
1. akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah, določenih za merjenje emisije snovi v
18. členu tega pravilnika v celotnem obsegu, za katerega prosi za pooblastilo, ali
2. akreditacijo za izvajanje preskušanja po metodah iz prejšnje točke za del obsega, za
katerega prosi za pooblastilo, in pogodbo o sodelovanju z osebami, ki imajo takšno
akreditacijo za ostali del obsega.
V skladu s četrtim odstavkom 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje v
primeru, ko izvajalec obratovalnega monitoringa vloži vlogo za razširitev ali drugo spremembo
pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa, naslovni organ izda novo pooblastilo za
izvajanje obratovalnega monitoringa, če izvajalec obratovalnega monitoringa izpolnjuje pogoje iz
25. člena istega pravilnika.
Naslovni organ ugotavlja, da je stranka zaprosila za spremembo prejšnjega pooblastila v smislu
četrtega odstavka 24. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi
v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, zaradi razširitve
obsega akreditacijske listine LP-048 z dodatnimi parametri za merjenje emisje vodika (H2) in
vodikovega sulfida (H2S) iz odlagališč odpadkov in metodo za vzorčenje odlagališčnega plina po
standardu SIST ISO 18400-204:2018. Naslovni organ je v ugotovitvenem postopku obravnaval
vse listine, ki so bile priložene vlogi in ugotovil, da stranka izpolnjuje vse pogoje za razširitev
prejšnjega pooblastila in s tem za izdajo novega pooblastila za izvajanje prvih in občasnih meritev
in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak skladno s tretjim odstavkom 101.a člena ZVO-1
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in prvim odstavkom 25. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje, zato je na
podlagi četrtega odstavka 24. člena navedenega pravilnika odločil, kot izhaja iz 1. točke izreka
tega pooblastila.
To pooblastilo je skladno s petim odstavkom 101.a člena ZVO-1 izdano za določen čas in sicer
za obdobje 6 let od dneva pravnomočnosti tega pooblastila, pri čemer se ta lahko podaljša na
zahtevo stranke in sicer, če ta še izpolnjuje predpisane pogoje. Skladno z navedenim je bilo
odločeno, kot izhaja iz 2. točke izreka tega pooblastila.
Kot je naslovni organ predhodno ugotovil, stranka izpolnjuje pogoje za razširitev prejšnjega
pooblastila, zato se slednje nadomesti z novim pooblastilom za izvajanje prvih in občasnih meritev
in izdelavo ocene o letnih emisijah snovi v zrak, v skladu s četrtim odstavkom 24. člena Pravilnika
o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje pa je bilo smiselno odločeno, kot izhaja iz 3.
točke izreka tega pooblastila.
To pooblastilo se lahko odvzame v primerih, ki jih določata 26. člen Pravilnika o prvih meritvah in
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih
za njegovo izvajanje in 103. člen ZVO-1.
V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) je bilo treba
odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih
odločeno, kot izhaja iz 4. točke izreka tega pooblastila.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba
se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, 1102 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se
plača v gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.
Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse
– državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-711100235435020.
Postopek vodila:
Jurij Fašing
sekretar
Maja Vršič Moškrič
višja svetovalka III

mag. Nataša Petrovčič
direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:

-

IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju osebno.
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