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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, 138/04,52/05, 82/05,17/06, 76/06, 132/06, 41107, 64108-ZViS-F in 63/09) in 16.
člena Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08), v upravni zadevi izdaje potrdila
o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, na vlogo stranke Nafta Strojna d.o.o., Mlinska
ulica 5, 9220 Lendava, matična št.: 1722131000, ki jo zastopa direktor mag. Drago Franko,
naslednje

POTRDILO

1. Stranki Nafta Strojna d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava, ki je vpisana v evidenco
zbiralcev odpadkov pod št. 498, ki jo vodi Agencija RS za okolje, se dovoljuje zbiranje
nenevarnih in nevarnih odpadkov, kot je določeno v točki 1.1. in v točki 1.2. tega izreka.

1.1. Stranki se dovoljuje zbiranje nenevarnih . in nevarnih odpadkov, določenih v
Preglednici 1 in v Preglednici 2, katerih predhodno skladiščenje je dovoljeno na
lokaciji objekta za zbiranje, kot je določeno v točki 2. tega izreka.

PId' 1 N . d dki k' "h' d li b'recte ruce enevettu o ice
"

lji je ovotjeno z Ira ti
Zap. Klasifikacijska Naziv odpadka

št. številka
1 190809 Masti in oljne mešanice iz naprav za ločevanje olja in vode, ki

vsebujejo le jedilna olja in masti

I SKUPNA LETNA KOLIČiNA (tl , 2

PId' 2 . d dk' k' "h' d tirecne tuce : nevarni o pa
"

I JI je ovoueno z Ira I
Zap. Klasifikacijska Naziv odpadka
št. številka

1 05 01 03* Mulji z dna rezervoarjev
2 130503* MuHiiz lovilcev olj
3 130507* Z oljem onesnažena voda iz naprav za ločevanje olja in vode
4 130703* Druca qoriva, tudi mešanice
5 160709* Odpadki, ki vsebujejo druqe nevarne snovi

I SKUPNA LETNA KOLIČiNA (t) , -=:.5..=...:65=------ _

1.1.1. Stranka lahko skupno letno zbere 567 t odpadkov iz točke 1.1. tega
izreka.



1,1,2, Stranka lahko prevzete odpadke predhodno skladišči največ dvanajst mesecev
od prevzema, količina predhodno skladiščenih odpadkov pa ne sme presegati
skupne letne količine 567 1.

2. Stranki se dovoljuje predhodno skladiščenje odpadkov, navedenih v 1, točki izreka te
odločbe, v Rezervoarski prostor Eko Nafta - Lendava d.o.o. in Rezervoarski prostor
Nafta Strojna d.o.o, parcelna št. 2222/12 in 6/26/2, vse k.o. Trimlini.

3. Stranka mora odpadke iz 1. točke izreka te odločbe predhodno skladiščiti ločeno in
zagotoviti, da se odpadki ne mešajo med seboj, in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče
obdelati.

4. Stranka mora za zbrane odpadke zagotoviti obdelavo skladno s predpisom, ki ureja
ravnanje z odpadki.

5: Stranka mora voditi evidenco o zbiranju odpadkov, ki mora vsebovati podatke o:
vrstah in količinah zbranih odpadkov,
vrstah in količinah uvoženih odpadkov in odpadkov pridobljenih iz držav članic EU,
imetnikih odpadkov, ki mu oddajajo odpadke,
predhodnem skladiščenju odpadkov,
oddajanju odpadkov v obdelavo,
vrstah in količinah izvoženih odpadkov in odpadkov poslanih v države članice EU.

Sestavni del evidence o zbiranju odpadkov so veljavni evidenčni listi in transportne listine
ter druga dokumentacija v skladu z Uredbo 1013/2006/ES. I

6. Stranka mora Agenciji RS za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta posredovati
poročilo o zbiranju odpadkov za preteklo koledarsko leto, ki vsebuje podatke o:

nazivu, naslovu, dejavnosti in o matični številki zbiraica odpadkov;
vrstah in količinah zbranih odpadkov,
vrstah in količinahuvoženih iodpdkov in odpadkov, pridobljenih iz držav članic EU,
vrstah in količinah odpadkov, ki jih skladišči ob zaključku poročevalskega obdobja,
vrstah in količinah odpadkov, oddanih v obdelavo,
vrstah in količinah izvoženih odpadkov in odpadkov, poslanih v državo čanicu EU.

7. Stranka mora nameravano spremembo v načinu zbiranja, ki se nanaša predvsem na:
spremembo vrst odpadkov, ki so predmet zbiranja, ali
spremembo dovoljene skupne količine zbranih odpadkov ali
spremembo lokacije predhodnega skladiščenja

pisno prijaviti Agencijo RS za okolje pred izvedbo nameravane spremembe, tako da
vloži vlogo za spremembo izdanega potrdila za zbiranje odpadkov.

8. Stranka mora spremembo firme ali sedeža pisno prijaviti Agencijo RS za okolje v 30
dneh od nastale spremembe, tako da vloži vlogo za spremembo izdanega potrdila za
zbiranje odpadkov

9. V tem postopku stroški niso nastali.
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Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi
ministrstva opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ),
je dne 10.12.2009 prejela vlogo stranke Nafta Strojna d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava
(v nadaljnjem besedilu: stranka) za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov, zavedeno pod upravno zadevo s številko 35469-122/2009, ki je vsebovala
zahtevek za pridobitev potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov.

Naslovni organ je vlogo stranke obravnaval na podlagi Uredbe o ravnanju z odpadki (Uradni
list RS, št. 34/08, v nadaljnjem besedilu: uredba), ki v 16. členu določa,da zbiralec odpadkov
lahko začne zbirati odpadke, ko pridobi odločbo ministrstva o vpisu v evidenco zbiralcev
odpadkov (v nadaljnjem besedilu: potrdilo), ali ko je z aktom občine ali vlade izbran ali
ustanovljen za izvajalca javne službe, če se zbiranje posamezne vrste odpadkov opravlja kot
storitev javne službe.

Potrdilo se v skladu s 16. členom uredbe izda osebi, ki:
je registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s
predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti,
razpolaga z objekti za predhodno skladiščenje, urejeno v skladu s predpisi, ki urejajo
graditev objektov, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in opremo, s katero se zagotavlja
preprečevanje škodljivih vplivov na okolje,
razpolaga s sredstvi oziroma opremo za prevzem odpadkov in njihov prevoz,
ima zagotovljeno oddajo odpadkov v obdelavo,
ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih zaradi razlogov iz
četrte alinee petega odstavka 17. člena te uredbe.

Vloga za pridobitev potrdila mora vsebovati podatke o nazivu, naslovu, dejavnosti in matični
številki prosilca, opis ukrepov za' preprečitev škodljivih vplivov na okolje pri zbiranju
odpadkov in dokazila o izpolnjevanju pogojev iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka. K vlogi mora biti priložen načrt zbiranja odpadkov, katerega vsebina je določena v
šestem in sedmem odstavku 16. člena uredbe. .

V ugotovitvenem postopku je naslovni organ odločal na podlagi navedb v vlogi ter naslednje
./-- dokumentacije:

1. Načrt zbiranja odpadkov, avgust 2009
2. Dokazila o opravljenem preizkusu znanja za delavce, ki ravnajo z nevarnimi snovmi

ali nevarnimi odpadki za: Matija Majcen, Mertin Kelenc in Silvester kozlar - Potrdilo
O opravljenem usposabljanju in preverjanju znanja delavcev, ki ravnajo z nevarnimi
kemikalijami; Matija Majcen, Franci Car, Bojan Horvat in Drago Kolenko - potrdilo o
usposabljanju osebe, ki sodeluje pri prevozu nevarnega blaga; Matija Mjacen, Martin
Kelenc, Silvester Kozlar, Bojan Horvat in Simon Hodnik - Potrdilo o opravljenjem
preizkusu usposobljenosti za varno in zdravo delo, varstvo pred požarom ter
nevarnimi kemikalijami.

3. Certifikat o brezhibnosti vozila za prevoz nevarnega blaga št.: 12/1-04 z dne
13.01.2006.

4. Prometno dovoljenje BM0000021.
5. ADR - certifikat št.: 021038.
6. Pogodba št. PET 11/2008 z Nafta Petrochem d.o.o. o čiščenju in predelavi odpadnih

voda z dne 15.02.2008 in Aneks št. 1 k pogodbi z dne 2.2.2009.
7. Pogodba o najemu rezervoarja DR 6, št. 13-03042 z Eko-nafta d.G.G. z dne

21.03.2003.
8. Pogodba o termični obdelavi odpadkov št. 36-2009 S Pinus d.d. Rače z dne

23.11.2009.
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9. Potrdilo št. NS-52/1109, NS-53/1109, NS-36/0706 o tehnični in funkcionalni
sposobnosti rezervoarja.

10. Potrdilo št.: 351-3/2004-0201 z dne 16.08.2004, da imajo poslovni subjekti uporabno
dovoljenje.

11. Primer evidenčnega lista.
12. Potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 17,73 Eur.

V postopku je bilo ugotovljeno, da stranka izpolnjuje vse predpisane pogoje za izdajo
potrdila o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov, v skupni količini 567 t, kot je navedeno v
prvi točki izreka tega potrdila. Stranka je registrirana za opravljanje dejavnosti zbiranja in
odvoza odpadkov v skladu s predpisom, ki ureja klasifikacijo dejavnosti. K vlogi je stranka
predložila načrt zbiranja odpadkov ki vsebuje podatke, predpisane v šestem in sedmem
odstavku 16. člena uredbe.

Stranka mora za vse zbrane odpadke zagotoviti obdelavo, kar izhaja iz določbe 5. člena
uredbe. Na podlagi prvega odstavka 10. člena uredbe je naslovni organ stranki določil, mora
odpadke do oddaje v nadaljnje ravnanje predhodno skladiščiti ločeno in zagotoviti, da se
odpadki ne mešajo in z njimi ravnati tako, da jih je mogoče obdelati.

Ugotovljeno je bilo tudi, da ima stranka zagotovljene možnosti oddajanja odpadkov v
obdelavo in odstranjevanje. Vsi pogodbeni partnerji pa imajo pridobljena tudi ustrezna
dovoljenja za obdelavo ali odstranjevanje odpadkov.,

Nadalje je naslovni organ na podlagi uradnih evidenc ugotovil, da stranka v zadnjih dveh
letih ni bila izbrisana iz evidence zbiralcev odpadkov, zaradi razlogov iz četrte alinee petega
odstavka 17. člena te uredbe, ki se nanašajo na neizvajanje ukrepov, ki mu jih je pristojni
inšpekcijski organ odredil zaradi nepravilnega ravnanja z odpadki.

V skladu z 18. členom uredbe mora stranka voditi evidenco o zbiranju odpadkov, kot je
določeno v sedmi točki izreka tega potrdila, ki vsebuje podatke o vrstah in količinah zbranih
odpadkov, vrstah in količinah uvoženih odpadkov in odpadkov pridobljenih iz držav članic
EU, imetnikih odpadkov, ki mu oddajajo ali prepuščajo odpadke, predhodnem skladiščenju
odpadkov, oddajanju odpadkov v obdelavo in vrstah in količinah izvoženih odpadkov in
odpadkov poslanih v države članice EU.

Šesta točka izreka tega potrdila nalaga stranki, da mora v skladu z 19. členom uredbe -./;
Agenciji RS za okolje najpozneje do 31. marca tekočega leta posredovati poročilo o zbiranju
odpadkov za preteklo koledarsko leto. Stranka mora poročilo poslati v elektronski obliki na
obrazcu, ki je objavljen na spletni strani.

Na podlagi 17. člena uredbe je naslovni organ v sedmi točki izreka tega potrdila stranki
določil, da mora spremembo firme ali sedeža ali nameravano spremembo v načinu zbiranja
ali namero o prenehanju zbiranja odpadkov pisno prijaviti Agenciji RS za okolje. V prvem
odstavku 17. člena uredbe je namreč določeno, da mora zbiralee odpadkov spremembo
firme ali sedeža pisno prijaviti ministrstvu v 30 dneh od nastale spremembe tako, da vloži
vlogo za spremembo izdanega potrdila za zbiranje odpadkov. Nadalje pa je v drugem
odstavku tega člena določeno, da mora zbiralec odpadkov nameravano spremembo v
načinu zbiranja, ki se nanaša na spremembo glede vrste odpadkov oziroma količine
nevarnih odpadkov, ki jih letno lahko zbere, glede skupne količine odpadkov, ki jih letno
lahko zbere, in glede lokacije predhodnega skladišča, kjer lahko odpadke predhodno
skladišči, pisno prijaviti ministrstvu tako, da vloži vlogo za spremembo izdanega potrdila za
zbiranje odpadkov, kot je določeno v deveti točki izreka tega potrdila.

Glede na zgoraj navedeno je bilo odločeno kot izhaja iz izreka tega potrdila.
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V skladu z določbami 5. odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65108 in
8/10) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem
postopku stroški niso nastali, je bilo glede stroškov odločeno, kot izhaja iz izreka te odločbe.

Upravna taksa v skladu s tar. št. 1 in 3 taksne tarife Zakona o upravnih taksah (Uradni list
RS, št. 42/07-ZUT-UPB3 in 126/07) znaša 17,73 EUR in je bila plačana.

Pouk pravnem
sredstvu:

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15 dni od dneva vročitve
te odločbe. Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri
Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta
1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 14,18
EUR. Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim
denarjem ali drugim veljavnim plačilnim instrumentom 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
25232-7111002-69017209.

Postopek vodila:

Blanka Veligovšek, dipl.inž.kem.tehno/.
Višja svetovalka III

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

Vročiti:
Nafta Strojna d.o.o., Mlinska ulica 5, 9220 Lendava - osebno
Ministrstvo za okolje in prostor, Inšpektorat RS za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in
naravo, Dunajska 47, 1000 Ljubljana ( po elektronski pošti: irsop.urad-Ij@gov.si).
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