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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 
ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) ter na podlagi 
dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 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, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 
44/22 – ZVO-2), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 
naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca 
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, ki ga   
zastopa direktor Tomislav Malgaj, naslednjo 
 

 

ODLOČBO 
 

I. 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-14/2006–18 z dne 14. 12. 2007, spremenjeno z odločbami 
št. 35406-17/2013-39 z dne 30. 5. 2014, št. 35406-41/2019-11 z dne 30. 6. 2020, št. 35406-
41/2019-19 z dne 18. 1. 2021 in št. 35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 (v nadaljnjem besedilu: 
okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo 
1267,2 MW, ki se nahaja na lokaciji Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, izdano upravljavcu 
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica (v 
nadaljevanju: upravljavec) se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

 
1. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
 

2.1.12. Upravljavec mora zagotavljati, da se bo pri uporabi plinskega olja D-2 vsaka izmed 

plinskih turbin 8 ali 9 (N66, N67) uporabljala le kot rezervna plinska turbina, ki bo 

obratovala manj kot 500 ur na leto.  

 
2. Za točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.1.12.a tako, da se glasi: 
 

2.1.12.a Upravljavec lahko, če obstaja nujna potreba po neprekinjeni oskrbi z energijo, pri uporabi 

začasnega nadomestnega goriva in sicer plinskega olja D-2 na plinskih turbinah 6 in 7 

(N64, N65) presega mejne vrednosti emisij za dušikove okside in ogljikov monoksid za 

največ 10 dni. 
 
3. Za točko 2.1.12.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točko 2.1.12.b tako, da se glasi: 
 

2.1.12.b Upravljavec mora vsako spremembo v obratovanju naprave iz točke 2.1.12.a izreka 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
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okoljevarstvenega dovoljenja nemudoma, najpozneje pa v 48 urah, prijaviti ministrstvu in 

inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, ter prijavi priložiti dokazila, da na trgu ni možno 

nabaviti goriva z nizko vsebnostjo žvepla zaradi motenj v dobavi, ki so posledica hudega 

pomankanja, oziroma dokazila, da na trgu ni možno nabaviti plina zaradi nenadnih 

prekinitev dobave plina. 
 
4. V točki 2.2.1.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 2b spremeni tako, da se 
glasi:  

 
Preglednica 2b: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ11, pri uporabi D-2. 

 

Parameter Mejna vrednost 

Ogljikov monoksid (CO) 100(1) mg/m3 

Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO2) 50(1, 2) mg/m3 
(1)  Računska vsebnost kisika je 15 % 

(2) Če je obremenitev plinske turbine 70 ali več odstotna 

 
5. V točki 2.2.1.b izreka okoljevarstvenega dovoljenja se Preglednica 2d spremeni tako, da se 
glasi:  

 
Preglednica 2d: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu MMZ12, pri uporabi D-2. 

 

Parameter Mejna vrednost 

Ogljikov monoksid (CO) 100(1) mg/m3 

Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO2) 50(1, 2) mg/m3 
(1)  Računska vsebnost kisika je 15 % 

(2) Če je obremenitev plinske turbine 70 ali več odstotna 

 
6. V točkah 2.2.1.a, 2.2.1.b, 2.2.1.c, 2.2.1.d, 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se 
navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za izpuste od Z11 do Z14 nadomesti z navedbo koordinat 
e in n in sicer se spremenijo kot to izhaja iz tabele: 

 

 Gauss-Krügerjeve koordinate e in n koordinate 

Z11 Y = 537451,7 in X = 94879,5 e = 537081, n = 95364 

Z12 Y = 537453,2 in X = 94860,5 e = 537083, n = 95345 

Z13 Y = 537455,6 in X = 94829,2 e = 537085, n = 95314 

Z14 Y = 537457 in X = 94810,3 e = 537087, n = 95295 

 
7. V točki 3.1.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za 
iztok V3 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y = 537283 in X = 94904« nadomesti z navedbo: »s koordinatami e 
= 536913 in n = 95389«. 

 
8. V točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za 
iztok V1 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y = 537394 in X = 94902« nadomesti z navedbo: »s koordinatami e 
= 537024 in n = 95387«. 

 
9. V točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za 
iztok V2 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y = 537357 in X = 94513« nadomesti z navedbo: »s koordinatami e 
= 536987 in n = 94998«. 

 
10. V točki 3.3.2.i izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat 
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za odtoku V1-1 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y = 537549 in X = 95010« nadomesti z navedbo: »s koordinatami e 
= 537179 in n = 95495«. 

 
11. V točki 3.3.2.iii izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat 
za odtoku V2-1 nadomesti z navedbo koordinat e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-
Krügerjevima koordinatama Y = 537494 in X = 94902« nadomesti z navedbo: »s koordinatami e 
= 537124 in n = 95387« 

 
12. V točki 11.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat 
za vzorčno mesto L1 nadomesti z navedbo koordinat e in n in sicer se spremenijo kot to izhaja iz 
tabele: 

 

 Gauss-Krügerjeve koordinate e in n koordinate 

L1 Y = 537578 in X = 94993 e = 537208, n = 95478 

 
 

II. 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2006–18 z dne 14. 12. 2007, 
spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2013-39 z dne 30. 5. 2014, št. 35406-41/2019-11 z dne 
30. 6. 2020, št. 35406-41/2019-19 z dne 18. 1. 2021 in št. 35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 
ostane nespremenjeno. 

 

III. 

V tem postopku stroški niso nastali. 

 

O b r a z l o ž i t e v  

 

I.  

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 30. 3. 
2022 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča 
onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za Kurilno napravo z nazivno vhodno toplotno 
močjo 1267,2 MW, ki se nahaja na lokaciji Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica upravljavca 
TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica, ki ga 
zastopa direktor Tomislav Malgaj.  

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih 
je navedel v prijavi z dne 18. 10. 2021, na podlagi katere je ministrstvo s sklepom št. 35435-
3/2021-2550-5 z dne 10. 11. 2021 ugotovilo, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba 
zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 
dovoljenju. 

Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 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, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in – 
44/22-ZVO-2, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da 
ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem 
okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo 
določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1. 
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II.  

V postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na 
podlagi: 

- prijave spremembe v obratovanju naprave s priloženo Analizo vpliva rabe tekočega 
goriva – D2 za obratovanje plinskega bloka PB6 (N64) TE Brestanica na emisijske 
koncentracije dušikovih oksidov in kakovost zunanjega zraka, Elektroinštitut Milan 
Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, št. 2005-2/21 z dne 29.10.2021, 

- vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 30.3.2022, ki vključuje: 

◦ dopis z dne 29.3.2022, 

◦ Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinskih turbin PB6 in PB7, 

Poročilo št. 222231-UPP-R-3, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 

Ljubljana, 22.3.2022, 

- poročil o obratovalnih monitoringih emisij snovi v zrak: 

◦ Poročilo o občasnih meritvah celotnega prahu in SO2 na plinski turbini PB6, št. 

217222-A.12-11, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 10. 2. 

2020, 

◦ Poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak TE Brestanica za potrebe  upravnih 

organov za leto 2019, št. 217222-A.17-3, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 

1000 Ljubljana, 26.3.2020, 

◦ Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak TE Brestanica za potrebe  

upravnih organov, leto 2020, št. 220228-A.17-L, Elektroinštitut Milan Vidmar, 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 29.3.2021, 

◦ Poročilo o občasnih meritvah celotnega prahu na PB6, I. polletje, Leto 2020, št. 

220228-A.12-3/I, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 

27.10.2020, 

◦ Letno poročilo o trajnih meritvah emisij snovi v zrak TE Brestanica za potrebe  

upravnih organov, leto 2021, št. 221230-A.17-L, Elektroinštitut Milan Vidmar, 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 29.3.2022 

◦ Poročilo o občasnih meritvah celotnega prahu na PB6, I. polletje, Leto 2021, št. 

221230-A.12-3/I, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 

5.11.2021, 

◦ Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021, Elektroinštitut Milan Vidmar, 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 31.3.2022, 

◦ Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020, Elektroinštitut Milan Vidmar, 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 31.3.2021, 

◦ Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2019, Elektroinštitut Milan Vidmar, 

Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 22.4.2020. 

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:  

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu dne 14. 12. 2007 izdala okoljevarstveno 
dovoljenje št. 35407-14/2006–18, spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2013-39 z dne 30. 5. 
2014, št. 35406-41/2019-11 z dne 30. 6. 2020, št. 35406-41/2019-19 z dne 18. 1. 2021 in št. 
35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 za obratovanje Kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno 
močjo 1267,2 MW, ki se nahaja na lokaciji Cesta prvih borcev 18, 8280 Brestanica (v 
nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). 

 
Upravljavec je v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja navedel, da se sprememba 
nanaša na spremembo obratovalnih ur plinskih turbin PB6 (N64) in PB7 (N65) pri uporabi 
plinskega olja D-2, in sicer želi upravljavec, da se v primeru kritičnih razmer v elektroenergetskem 
sistemu, kot so pomanjkanje primarnega goriva zemeljskega plina, opusti omejitev 500 ur 
obratovanja po posamezni enoti. 
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Na podlagi Analize vpliva rabe tekočega goriva – D2 za obratovanje plinskega bloka PB6 (N64) 
TE Brestanica na emisijske koncentracije dušikovih oksidov in kakovost zunanjega zraka, 
Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, št. 2005-2/21 z dne 29.10.2021 in 
priloženega Program obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak plinskih turbin PB6 in PB7, 
Poročilo št. 222231-UPP-R-3, Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana, 
22.3.2022 je naslovni organ povzel navedbo pooblaščenca, da plinska bloka PB6 in PB7 (N64, 
N65) ob obratovanju na tekoče gorivo lahko dosegata mejne vrednosti dušikovih oksidov glede 
na določila Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav (Uradni list 
RS, št. 103/15 in 44/22). 
Preverba je bila narejena na osnovi podatkov avtomatskih trajnih meritev emisijske koncentracije 
dušikovih oksidov v odpadnih plinih PB6 (N64) za vse polurne intervale obratovanja v letu 2021, 
ko je enota obratovala zgolj z uporabo tekočega goriva D2.  
Ob predpostavki, da so tehnološke in okoljske karakteristike sestrskega plinskega bloka PB7 
(N65) povsem enake lastnostim plinskega bloka PB6 (N64), se lahko zaključi, da sta oba plinska 
bloka PB6 (N64) in PB7 (N65) večino časa zmožna ob obratovanju na tekoče gorivo D2 dosegati 
predpisano mejno vrednost emisije dušikovih oksidov 50 mg/m3.   
 

Trajne meritve kakovosti zunanjega zraka, ki se izvajajo na lokaciji Sv. Mohor potrjujejo, da 

obratovanja TE Brestanica ne glede na vrsto uporabljenega goriva v plinskem bloku PB6 (N64) 

in na drugih enotah ne povzroča dodatne obremenitve z dušikovim dioksidom in dušikovimi oksidi, 

zaradi katere bi bilo ogroženo zdravje ljudi oziroma presežena kritična vrednost za varovanje 

rastlin. Izmerjene vrednosti celotne obremenitve s tema onesnaževaloma so bistveno manjše od 

določenih mejnih vrednosti.   

 

III. 

 

13. 4. 2022 je začel veljati Zakon o varstvu okolja (ZVO-2), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS, 

št. 44/22. ZVO-2 v prvem odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega iz 68. člena ZVO-1, ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-

1. Glede na navedeno se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1. 

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti 
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, 
št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini 
okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki 
urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. 

 

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, je ministrstvo po 

pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak, katere je upravljavec predložil Agenciji RS za 

okolje v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu na podlagi določb 21. 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) ugotovilo, da naprava 

ne presega mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju. 

Ministrstvo je ugotovilo, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje 
naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 
večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,  
zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja.  

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je ministrstvo 
določilo zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak. 
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Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je izpustilo navedbo  omejitve obratovanja plinskih turbin 6 in 7 (N64, N65) na 

500 ur, zato ta omejitev ostaja zgolj za obratovanje plinskih turbin 8 ali 9 (N66, N67) na podlagi 

tretjega  odstavka 8. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 103/15 in 44/22) in podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega 

dovoljenja. 

 

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe je ministrstvo dodalo točko 2.1.12.a izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega 

dovoljenja.  

 

Ministrstvo je v točki 2.1.12.a izreka okoljevarstvenega dovoljenja dovolilo upravljavcu uporabo 

nadomestnega goriva D-2 v plinskih turbinah 6 in 7 (N64, N65) in preseganje mejnih vrednosti za 

največ deset dni, če obstaja nujna potreba po neprekinjeni oskrbi z energijo, v skladu z drugim 

odstavkom 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav 

(Uradni list RS, št. 103/15 in 44/22). 

 

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe je ministrstvo v točki 2.1.12.b izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja določilo poročanje ministrstvu in inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja o preseganju 

mejnih vrednosti v 48 urah. Prijavi je potrebno priložiti dokazila, da na trgu ni možno nabaviti goriva 

z nizko vsebnostjo žvepla zaradi motenj v dobavi, ki so posledica hudega pomanjkanja, oziroma 

dokazila, da na trgu ni možno nabaviti plina zaradi nenadnih prekinitev dobave plina skladno s 

tretjim odstavkom 11. člena Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih 

naprav. 

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe je ministrstvo v točki 2.2.1.a izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja spremenilo Preglednico 2b, v kateri je določilo mejne vrednosti parametrov NOx in CO 
na merilnem mestu MMZ11 pri uporabi D-2 v skladu s 5. točko 2. dela Priloge 1 Uredbe o mejnih 
vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.  

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je ministrstvo v točki 2.2.1.b izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja spremenilo Preglednico 2d, v kateri je določilo mejne vrednosti parametrov NOx in CO 
na merilnem mestu MMZ12 pri uporabi D-2 v skladu s 5. točko 2.dela Priloge 1 Uredbe o mejnih 
vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav.  

Ministrstvo je v točkah I./6, I./7, I./8, I./9, I./10, I./11, I./12 izreka te odločbe spremenilo točke 
2.2.1.a, 2.2.1.b, 2.2.1.c, 2.2.1.d, 2.2.10, 3.1.9, 3.2.1, 3.2.2, 3.3.2.i, 3.3.2.iii in 11.3.2 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je spremenilo koordinate iz starega Gauß-Krügerjevega 
sistema (D48/GK) v nov koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija 
(D96/TM). Gre za evropski koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES 
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske 
informacije v Evropski skupnosti (INSPIRE) . 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-14/2006–18 z dne 14. 12. 2007, 
spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2013-39 z dne 30. 5. 2014, št. 35406-41/2019-11 z dne 
30. 6. 2020, št. 35406-41/2019-19 z dne 18. 1. 2021 in št. 35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 
ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe. 

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20-
ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o 
stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot 
izhaja iz točke III. izreka te odločbe. 
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Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji 
ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora 
določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. 
Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je 
začeti upravni spor.  
 
Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 

Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem 

sodišču ali pošlje po pošti.  
 
 
Postopek vodila: 

 

Petra Bizjak 

Višja svetovalka III 

 

mag. Katja Buda 

Namestnica generalnega direktorja  

Direktorata za okolje 

 

 

Vročiti: 

• Stranki TERMOELEKTRARNA BRESTANICA d.o.o., Cesta prvih borcev 18, 8280 
Brestanica - osebno 

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1: 

• Občina Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško  – po elektronski pošti 
(obcina.krsko@krsko.si) 

• Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si) 

 
 

 

 


