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Številka: 35432-27/2022-2550-3 

Datum: 6. 7. 2022 

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 119. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni 
zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki povzroča 
industrijske emisije, 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, št. 35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 in št. 35432-15/2022-2550-
7  z dne 19. 5. 2022 (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 6, 7, 8 ali 9 (N64, N65, N66, N67) uporabljala le kot rezervna plinska 

turbina, ki bo obratovala manj kot 500 ur na leto.  

 
2. Točki 2.1.12.a in 2.1.12.b se črtata. 
 
3. 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 in 
obratovanju manj kot 500 ur na leto. 

 

Parameter Mejna vrednost 

Ogljikov monoksid (CO) * 

Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO2) * 



 

2 

 

(*) Vrednosti niso predpisane, upravljavec mora beležiti obratovalne ure. 

 
4. 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 in 
obratovanju manj kot 500 ur na leto. 

 

Parameter Mejna vrednost 

Ogljikov monoksid (CO) * 

Dušikovi oksidi NOx (izraženi kot NO2) * 

(*) Vrednosti niso predpisane, upravljavec mora beležiti obratovalne ure. 
 

 
 

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, št. 35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 in št. 
35432-15/2022-2550-7 z dne 19. 5. 2022 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 31. 5. 
2022 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki povzroča 
industrijske emisije 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 sledečo 
spremembo: 
- spremembo obratovalnih ur plinskih turbin PB6 (N64) in PB7 (N65) pri uporabi plinskega olja D-
2. 
 
Iz 10.3.1. točke 3. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-
2) izhaja, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki povzroča industrijske emisije, 
sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, ki ima lahko pomembne škodljive 
vplive na zdravje ljudi ali okolje. Za večjo spremembo v obratovanju naprave se šteje vsaka 
sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna 
zmogljivost naprave poveča tako, da dosega prag zmogljivosti iz predpisa iz tretjega odstavka 110. 
člena tega zakona, kadar je ta predpisan. Za primere naprav iz predpisa iz tretjega odstavka 110. 
člena tega zakona, za katere prag zmogljivosti ni predpisan, se za večjo spremembo v obratovanju 
naprave, ki povzroča industrijske emisije, šteje tudi vsaka sprememba v vrsti ali delovanju naprave, 
ki ima pomembne škodljive vplive na zdravje ljudi ali okolje, kar ugotavlja ministrstvo za vsak 
primer posebej na podlagi predpisa iz šestega odstavka 90. člena tega zakona.  
 
Ministrstvo ugotavlja, da se naprava iz točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja uvršča v 
dejavnost 1.1 iz Priloge 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije 
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(Uradni list RS, št. 68/22) za katero je prag proizvodne zmogljivosti za zgorevanje goriv v kurilnih 
napravah s skupno vhodno toplotno močjo 50 MW ali več. 
  
Iz zgoraj opisanih sprememb izhaja, da se vloga nanaša na spremembo pogojev in ukrepov v 
obratovanju naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Tako ministrstvo ugotavlja, 
da nameravana sprememba ni večja sprememba v skladu z 2. točko četrtega odstavka 119. člena 
ZVO-2 ter 10.3.1 točko 3. člena ZVO-2, ker se proizvodna zmogljivost naprave ne spreminja. 
Navedena sprememba prav tako ne bo imela pomembnih škodljivih vplivov na zdravje ljudi ali 
okolje.  
 
Dvanajsti odstavek 119. člena ZVO-2 določa, da ministrstvo odloči o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 v treh mesecih od vložitve 
popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 113., 114. in 122. člena tega zakona, razen 
če se okoljevarstveno dovoljenje spreminja glede na določbe iz 3. in 4. točke prvega odstavka 121. 
člena tega zakona. 
 
Iz sedmega odstavka 119. člena ZVO-2 izhaja, da v primeru iz 2. in 3. točke četrtega odstavka 
119. člena ZVO-2 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora 
vsebovati tiste sestavine iz drugega odstavka 112. člena ZVO-2, na katere se nameravana 
sprememba nanaša. Če gre v primerih iz prejšnjega stavka za spremembo, s katero bo doseženo 
zmanjšanje emisij in to zahteva spremembo pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju, 
mora ministrstvo voditi postopek za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ne 
glede na druge okoliščine, kot so na primer inšpekcijski ali drugi postopki, ki bi lahko vplivali na 
ustavitev postopka ali zavrnitev izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. 
 

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

- vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja z dne 30.5.2022, ki vključuje Dopis z 
dne 30.5.2022. 

 
Ministrstvo je od Agencije Republike Slovenije za okolje pridobilo poročila o obratovalnih 
monitoringih emisij snovi v vode, zrak in emisije hrupa zaradi preverjanja pogojev za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja iz 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo 
industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22), kot je podrobneje obrazloženo v točki III. obrazložitve 
te odločbe. 
 
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, št. 35406-
6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 in št. 35432-15/2022-2550-7 z dne 19. 5. 2022 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 upravljavec zahteva, da se omenjeni plinski turbini opredeli kot 
rezervni plinski turbini, ki bosta obratovali manj kot 500 ur na leto po posamezni enoti, saj mejnih 
vrednosti, ki so bile določene v odločbi št. 35432-15/2022-2550-7 z dne 19. 5. 2022, zaradi 
tehničnih karakteristik ne more zagotavljati. 

 

III. 

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 116. členu ZVO-2 in 24. členu Uredbe o vrsti 
dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije.  

Iz prvega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije 
izhaja, da se okoljevarstveno dovoljenje za napravo ali njegovo spremembo izda, če naprava 
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obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje naprave iz ZVO-2, s to uredbo, zaključki 
o BAT in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.  

Iz tretjega odstavka 15. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije 
pa nadalje izhaja, da ministrstvo v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja 
skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi 
poročil iz tretjega in četrtega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega 
pregleda v skladu z ZVO-2.  

Skladno s sedmim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo 
industrijske emisije se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso 
urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov iz 16. člena iste uredbe, ki urejajo 
okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave. 

 

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu z tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije 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-2, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije in drugimi 
predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave, zato je upravljavcu na 
podlagi dvanajstega odstavka 119. člena ZVO-2 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. 

 

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega 

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

500 ur, poleg omejitve obratovanje plinskih turbin 8 ali 9 (N66, N67), na podlagi tretjega  odstavka 

8. člena in točke 5 Priloge 1, 2. del 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, da bodo vse plinske turbine 6, 7, 8 in 9 (N64, N65, N66, N67) pri 

uporabi D-2 obratovale manj kot 500 obratovalnih ur na leto. 

 

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe na podlagi navedb v vlogi črtalo točki 2.1.12.a in 

2.1.12.b. 

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe je ministrstvo v točki 2.2.1.a izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja spremenilo Preglednico 2b, v kateri ni določilo mejne vrednosti parametrov NOx in CO 
na merilnem mestu MMZ11 pri uporabi D-2 in obratovanju manj kot 500 ur na leto v skladu s točko 
5 Priloge 1, 2. del Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, kjer je 
navedeno, da se za plinske turbine za nujne primere, mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo. Upravljavec teh naprav beleži obratovalne ure.  

Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe je ministrstvo v točki 2.2.1.b izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja spremenilo Preglednico 2d, v kateri ni določilo mejne vrednosti parametrov NOx in CO 
na merilnem mestu MMZ12 pri uporabi D-2 in obratovanju manj kot 500 ur na leto v skladu s točko 
5 Priloge 1, 2. del Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih kurilnih naprav, kjer je 
navedeno, da se za plinske turbine za nujne primere, mejne vrednosti emisij iz te točke ne 
uporabljajo. Upravljavec teh naprav beleži obratovalne ure.  



 

5 

 

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, št. 35406-6/2021-5 z dne 18. 2. 2021 in št. 
35432-15/2022-2550-7  z dne 19. 5. 2022 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. 
 
V osemnajstem odstavku 119. člena ZVO-2 je določeno, da zoper to odločbo ni pritožbe, 
dopusten pa je upravni spor, pri čemer mora sodišče o tožbi odločiti prednostno.  
 
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 

sekretarka 

 

 

Vročiti: 

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

 

 

 


