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Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka
12. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-
ZVOP-1, 138/04, 52105, 82/05, 17/06, 132/06 in 41107) in 4.odstavka 24. člena Uredbe o
ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), v upravni zadevi izdaje potrditve vpisa v
evidenco prevoznikov odpadkov, na vlogo stranke NAFTA STROJNA d.o.o.,·Mlinska 5,
9220 Lendava, matična številka 1722131000, ki jo zastopa Drago Franko, naslednjo

POTRDITEV
vpisa v evidenco prevoznikov odpadkov

Stranka, NAFTA STROJNA d.o.o., Mlinska 5, 9220 Lendava, matična številka
1722131000, je z dnem 02.02.2009 vpisana v evidenco prevoznikov odpadkov pri Agenciji
RS za okolje pod številko 851 za prevoz naslednjih vrst odpadkov:

Klasifikacijska Naziv odpadka
številka

01 0504 Mulji in odpadki iz vodnega vrtanja
01 05 OS' Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebuieio olla
01 0506' Mulji in odpadki iz vrtanja, ki vsebujejo nevarne snovi
01 0507 Mulji in odpadki iz vrtania, ki vsebujejo barit in niso navedeni pod 01 05 05 in 01 05 06
01 0508 MuHi in odpadki iz vrtania, ki vsebujejo kloride in niso navedeni pod 01 0505 in 01 0506
01 05 99 Drugi tovrstni odpadki
0501 02' Mulii iz razsolievania
0501 03' MuJii z dna rezervoariev
0501 OS' Razlitja nafte
0501 06' Naftni mulji iz postopkov vzdrževanja obratov ali naprav
0501 09' MuHi, ki vsebuieio nevarne snovi, iz čiščenia odpadne vode na kraju nastanka
0501 10 Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 05 01 09
0501 ii' Odpadki iz čiščenja qoriv z luci
0501 12' Nafta, ki vsebuje kisline
0501 13 Mulji iz grelcev kotlovne vode
05 01 14 Odpadki iz hladilnih kolen
0501 16 Odpadki, ki vsebujejo žveplo, iz razžveplania naftnih derivatov
05 01 17 Bitumen

0601 01' IŽveplova in žveplasta kislina
06 01 OZ' Klorovodikova kislina
06 01 03* Fluorovodikova kislina
0601 04* Fosforjeva in fosforasta kislina
0601 OS' Dušikova in dušikasta kislina
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0601 06' Druge kisline
0801 15' Vodni mulii kj vsebujejo barve ali lake, ki vsebujejo organska topna ali druce nevarne snovi
08 01 16 Vodni mulji, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedeni pod 08 01 15
0801 19' Vodne suspenzije, kj vsebujejo barve in lake, ki vsebujejo organska topila ali druge nevarne snovi

0801 20 Vodne suspenzije, ki vsebujejo barve ali lake, ki niso navedene pod 0801 19
080399 Drugi tovrstni odpadki
12 01 01 Opilki in ostružki železa
1201 02 Prah in delci železa
12 01 03 Opilki in ostružKi barvnih kovin
1201 04 Prah in delci barvnih kovin
1201 06' Mineralna strojna olja, ki vsebujejo halocene (razen ernulzii in raztopin)
120107' Mineralna strojna clia, ki ne vsebujejo halogenov (razen emulzij in raztopin)
120108' Stroine ernulzlie in raztopine, ki vsebujejo halogene
1201 09' Strojne emulziie in raztopi ne, ki ne vsebujejo haloqenov "

120110' Sintetična stroina olja
12 01 13 Odpadki iz varjenja
120114' Strojni mulji, ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 15 Strojni mulji, .ki niso navedeni pod 1201 14
1201 16' Odpadki iz peskanja, ki vsebujejo nevarne snovi
12 01 17 Odpadki iz peskanja, ki niso navedeni pod 12 01 16
120118' Kovinski mulji iz brušenia, honanla in lepania, ki vsebujejo olja
120119' Lahko biorazgradljjva strojna olja
1201 20' Izrabljena brusiIna telesa in brusilni material, ki vsebujejo nevarne snovi
1201 21 Izrabljena brusiIna telesa in brusilni materiali, ki niso navedeni pod 12 01 20
12 01 99 Drugi tovrstni odpadki
120301' Vodne praine tekočine
120302' Odpadki iz razmaščevanja s paro
1301 01' Hidravlična olja, ki vsebujejo peB
130104' Klorirane emulziie
1301 OS' Neklorirane emulzije
1301 09' Mineralna klorirana hidravlična olja
1301 10' Mineralna neklorirana hidravlična clia
130111' Sintetična hidravlična olja
1301 12' Lahko biorazgradljjva hidravlična olja
1301 13' Druga hidravlična olja
130501' Trdne snovi iz' naprav za ločevanie olja in vode
1305 02' Mulji iz naprav za ločevanie olia in vode
130503' Mulji iz lovilcev oij
130506' Olie iz naprav za ločevanje olja in vode
130507* Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olla in vode
130508' Mešanica odpadkov iz peščenih komor in naprav za ločevanje olja in vode
130701' Kurilno elie in dizel
130702' Bencin
130703* Druga goriva,tudi mešanice
130801' Mulji ali ernulzlie iz razsolievanla
130802' Druge ernutzile
130899' Drugi tovrstni odpadki
140603' Druca topila in mešanice topil
140605' Mulii ali trdni odpadki, ki vsebujejo druqa topila
15 01 01 Papirna in kartonska embalaža
1501 02 Plastična embalaža
1501 03 Lesena embalaža
1501 04 Kovinska embalaža
15 01 05 Sestavliena (kornpozitna) embalaža
1501 06 Mešana embalaža
150110' Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi snovmi
1501 11' Kovinska embalaža, ki vsebuie nevaren trden oklop (npr. iz azbesta), vključno s praznimi tlačnimi posodami
150202' Absorbenti, filtrirna sredstva (tudi oljni filtri, ki niso navedeni drugje), čistilne krpe, zaščitna oblačila, onesnaženi

z nevarnimi snovmi
150203 Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni pod 15 02 02
16 01 03 Izrabljene gume
1607 OS' Odpadki. ki vsebujejo mineralno olje
160709' Odpadki, ki vsebuielo druge nevarne snovi
1607 99 Drugi tovrstni odpadki
190204* Pomešani odpadki, v katerih je vsaj en odpadek označen kot nevaren
190205' Mulji, ki nastaneio pri fizikalno-kemijski obdelavi in vsebujejo nevarne snovi
190206 MU'lji, ki nastanejo pri fizikalno-kemijski obdelavi in niso navedeni pod 190205
190207* Olje in koncentrati iz separacije
190208' Tekoči qortilvl odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
190209' Trdni gorljivi odpadki, ki vsebujejo nevarne snovi
190210 Druqi oorlilv] odpadki, ki niso navedeni pod 19 02 08 in 19 02 09
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19 02 11' Drugi odpadki, ki vsebulejo nevarne snovi
190299 Druci tovrstni odpadki
1907 OZ- Izcedne vode iz odlagališč, ki vsebujejo nevarne snovi
190703 Izcedne vode iz odlagališč, ki niso navedene pod 19 07 02
190802 Odpadki iz peskolovov
190805 Mulji iz čistilnih naprav komunalnih odpadnih voda
190808' Odpadki iz membranskih sistemov, ki vsebujejo nevarne snovi
190809 Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olia in vode, ki vsebujejo le jedilna olja in masti
1908 10' Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki niso navedene pod 190809
1908 11' Mulji iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpad.nih voda, ki vsebujejo nevarne snovi
1908 12 Mulii iz bioloških čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19 08 11
190813- Mulji iz drugih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki vsebujejo nevarne snovi
1908 14 Mulji iz druqih čistilnih naprav tehnoloških odpadnih voda, ki niso navedeni pod 19.08 13
190899 Druqi tovrstni odpadki
190904 Izrabljeno aktivno oglie
191103' Odpadne vodne raztopine
191104- Odpadki iz čiščenja goriva z lugi
19 11 OS' Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki vsebujejo nevarne snovi
191106 Mulji iz čiščenja odpadne vode na kraju nastanka, ki niso navedeni pod 19 11 05
191107* Odpadki iz čiščenia odpadnih plinov
1911 99 Drugi tovrstni odpadki

~-.
Prevoznik odpadkov mora voditi evidenco o prevozih odpadkov v obliki zbirke veljavnih
evidenčnih listov iz 12. člena Uredbe o ravnanju z odpadki in transportnih listin v skladu z
Uredbo 1013/2006/ES.

Prevoznik mora dokurnentaci]o o opravljenih prevozih za posamezno koledarsko leto hraniti
najmanj tri leta.

Prevoznik mora naslovnemu organu najaviti namero o prenehanju opravljanja dejavnosti
prevažanja odpadkov.

Pripravil: ti rt Z
Bogdan Karfa&~rv. dip], inž. kem. tehnol.
Višji svetovalec" I ,{«F,z.r:f~".,,_

.--- Tanja Dolenc, univ.dipl.inž.grad .
Direktorica Urada za varstvo okolja in narave

Vročiti:
Stranki: NAFTA STROJNA d.o.o., Mlinska 5, 9220 Lendava
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana
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