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POVZETEK 

Promet je eden izmed največjih onesnaževalcev zaradi izpuhov emisij toplogrednih plinov v 

Evropi. Za zmanjšanje njihove količine je Evropska unija sprejela Kjotski protokol. Poleg teh 

emisij pa se Evropska unija spopada še z eno težavo, in sicer je zaznala odvisnost od uvoženih 

fosilnih goriv, kar skuša rešiti z uvedbo direktive 2009/28/ES v kateri države članice spodbuja 

k uporabi obnovljivih virov energije. Skladno s to direktivo je tudi predelava odpadkov v 

biogoriva. Ena izmed možnosti je predelava odpadnega jedilnega olja v biodizel. Takšna 

predelava je na podlagi zakonskih okvirov predstavljana v diplomski nalogi, vključno s 

postavitvijo lastne bencinske črpalke. 

Ključne besede: emisije toplogrednih plinov, dekarbonizacija, trošarine, biogoriva, biodizel, 

odpadna jedilna olja, gradbena dovoljenja, postavitev bencinske črpalke 

SUMMARY 

Traffic is one of the biggest sources of contamination with its outlets of greenhouse gases 

emissions in Europe. In order to reduce its quantity the European Union signed the protocol in 

Kyoto. Beside these emissions the European Union faced another difficulty. These are fossil 

fuels and the European Union wants to solve this problem with the introduction of directive 

called 2009/28/ES in which it stimulates the usage of renewed sources of energy in all 

countries, the members of the European Union. This directive also says it is necessary to 

recycle garbage into biofuels. One of possibilities is the recycling of waste cooking oil into 

biodiesel. Such a recycling the waste cooking oil in shown in my diploma task. It is based on 

the legitimate regulations which were accepted in EU. In my diploma task I also introduce my 

view of solution of the problem: How to place our own gas station. 

Keywords: greenhouse gases emission, decarbonation, excises, biofuels, biodiesel, waste 

cooking oil, bilding permits, placement of a gas station. 

UDK:  620.925:658.8(043.2)
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1 UVOD 

Evropska unija s sprejeto direktivo 2009/28/ES spodbuja vse države članice k uporabi vseh 

obnovljivih virov. V Sloveniji pa se največ tehnoloških možnosti nahaja v proizvodnji 

biodizla, ki je alternativno gorivo dizelskemu gorivu. Lahko se uporablja v mešanici z 

dizelskim gorivom ali kot čist biodizel. Pridobiva se iz različnih vrst rastlinskih olj, kakor tudi 

iz že uporabljenega jedilnega olja. V Sloveniji se trenutno proizvodnja biodizla iz odpadnega 

jedilnega olja na industrijski ravni ne izvaja.  

V uvodnem poglavju se bomo osredotočili na opredelitev problema, teoretičnih izhodišč, na 

namen in cilje diplomskega dela. Nato bomo opisali metode, s katerimi bomo dosegli 

zastavljene cilje ter navedli predpostavke in omejitve, s katerimi se bomo srečali pri 

obravnavanju problema. 

1.1 Opredelitev problema in teoretičnih izhodišč 

V sodobni družbi se vedno pogosteje pojavljajo pojmi, povezani s predelavo, reciklažo, 

ravnanje z odpadki, toplogrednimi plini, obnovljivimi viri energije, onesnaženostjo zraka in 

ostalimi okoljevarstvenimi pojmi. Tega nikakor ne smemo zanemariti, saj bomo le s pravilnim 

okoljevarstvenim ozaveščanjem in ukrepi, povezanimi z njimi, rešili naš planet pred 

katastrofalnimi naravnimi nesrečami, ki lahko sledijo. Zato je potrebno mlajšim generacijam 

privzgojiti potrebo po varovanju okolja, da jim bo le-ta postala samoumevna, starejše 

generacije pa stalno obveščati in učiti o pozitivnih spremembah varovanja okolja.  

Gospodarjenje z odpadki pomeni preprečevanje nastajanja odpadkov, zmanjševanje količin in 

zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje v celotni verigi ravnanja z odpadki. V sklopu 

ravnanja z odpadki so postopki, namenjeni ponovni uporabi odpadkov, reciklaža – za 

predelavo v surovine in izraba kurilne vrednosti odpadkov – predelava („Odpadki“ 2016, str. 

1). Ravno zaradi načina nadaljnje uporabe je pomembno ločeno zbiranje odpadkov že na 

samem izvoru. 

Nekatere nenevarne odpadke, ki se jih zaradi nečistoč ne da presortirati in pripraviti kot 

sekundarno surovino, se lahko predela v trdna goriva (TGO).  Med odpadne surovine za 

proizvodnjo trdih goriv spadajo vsi odpadki, ki niso sporni z vidika nevarnih primesi, še 

vedno pa imajo zadostno kurilno vrednost in omejeno vrednost klora. Med njih spadajo tudi 

odpadna jedilna olja in maščobe (Gorenje Surovina d.o.o. 2016). 

Slovenija kot država z omejenimi viri energije (izključno premog in vodna energija), je 

energetsko povsem odvisna od razmer na svetovnih trgih. Zato alternativna goriva postajajo 

vedno bolj pomembna, saj postajajo viri, med njimi tudi fosilna goriva, vedno bolj omejeni. 

Hkrati tudi močno prispevajo k nevzdržnemu povečanju toplogrednih plinov.  Slovenija se 

mora aktivno vključiti v razvoj alternativnih goriv zaradi energetske samostojnosti in zaradi 
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ekoloških standardov. Najučinkoviteje bi bilo, če bi vzpostavili sistem »prijetno s koristnim« 

in zaradi ekoloških standardov za zmanjševanje odpadkov ter izpustov emisij v okolje 

povečali svojo energetsko samostojnost. To lahko med drugim tudi uspe z uporabo 

alternativnega goriva biodizel, pridelanega iz odpadnega jedilnega olja.  

Slovenija se je kot članica Evropske unije zavezala upoštevati direktivo o pospeševanju 

uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu. Namesto da bi svoje odpadno jedilno 

olje predelovala, ga odvaža v sosednje države, sama pa uvaža biodizel („BOLJE“ 2016). Leta 

2013 se ga je uvozilo 59 000 ton (Ministrstvo za infrastrukturo 2015, str. 39). Za povečanje 

energetske samostojnosti bi se morala Slovenija truditi in sama čim več odpadnega jedilnega 

olja predelati v biodizel ter s tem povečati dodano vrednost na lastnem ozemlju in hkrati 

zmanjšati odvisnost naftnih derivatov, pripeljanih iz drugih držav. Iz enega litra odpadnega 

jedilnega olja nastane 90 odstotkov biodizla, ki je okolju prijaznejši, saj ne onesnažuje okolja, 

njegov stranski produkt – glicerin pa se uporablja v farmacevtski, kozmetični in kemični 

industriji (ARSO 2010). 

1.2 Namen in cilji diplomskega dela 

Namen diplomske naloge je predstaviti zakonske okvire celotnega procesa proizvodnje in 

prodaje biodizla za slovenski trg, vključno s pobiranjem odpadnega jedilnega olja in 

postavitvijo lastne bencinske črpalke. V diplomski nalogi želimo predstaviti vso potrebno 

dokumentacijo za zagon tega procesa ter opozoriti na predpise in omejitve, ki bodo pri tem 

nastali. 

Namen diplomske naloge je analizirati možnosti proizvodnje biodizla iz odpadnega jedilnega 

olja na slovenskem trgu in možnost postavitve bencinske črpalke. 

Cilji: 

 - Preučiti obstoječo literaturo in vire s tega področja. 

 - Opredeliti biodizel, njegove prednosti in slabosti. 

 - Preučiti zakonske okvire proizvodnje, prodaje in postavitve bencinske črpalke. 

 - Preučiti standardne kvalifikacije dela ter izbrati pravilne SKD oznake. 

 - Podati priporočila za prakso. 
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1.3 Metode in doseganje ciljev 

Diplomska naloga bo razdeljena na dva dela, in sicer iz teoretičnega in empiričnega dela. V 

teoretičnem delu bodo predstavljeni osnovni pojmi s področja alternativnih goriv. Nadalje 

bodo predstavljene prednosti in slabosti biodizla ter zakonodaja na področju biogoriv. 

V empiričnem delu naloge bomo analizirali zakonske ureditve pridelave biodizla iz 

odpadnega jedilnega olja in postavitev črpalke. Podatke nameravamo zbrati s pomočjo 

ustrezne literature in virov. Dobljene podatke bomo analizirali.   

1.4 Predpostavke in omejitve diplomske naloge 

Predpostavljamo, da bomo za izbrano temo dobili obsežen izbor literature. Predpostavljamo, 

da bo literatura verodostojna in dovolj sodobna. 

Glavna omejitev, ki jo poznamo, je omejenost dostopnih podatkov in strokovne literature. 
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2 EVROPSKI IN SLOVENSKI ZAKONODAJNI OKVIR 

Tempo življenja nas je pripeljal tako daleč, da s svojimi jeklenimi konjički vsak po svoje 

hitimo in drvimo. Ceste postajajo (pre)obremenjene in iz avtomobilskih izpuhov se valijo 

oblaki izpušnih plinov.  Po podatkih Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO) promet 

porabi tretjino vse primarne energije in je eden največjih in najbolj razpršenih porabnikov 

neobnovljivih virov energije (nafta, premog, naravni plini). Zaradi večanja števil motornih 

vozil in posledično večanja mobilnosti, se je ustrezno povečala tudi poraba motornih goriv, s 

tem pa emisija CO2 kot najpomembnejšega toplogrednega plina („promet“ 2016, str. 1).  

Kjotski protokol je mednarodni sporazum, ki ga je sprejelo 183 držav sveta in Evropska unija. 

Predstavlja pomemben korak k reševanju problematike podnebnih sprememb, saj skuša 

zmanjšati emisije šestih toplogrednih plinov: ogljikovega dioksida (CO2), metana (CH4), 

didušikovega oksida (N2O), fluoriranih ogljikovodikov (HFC), perfluoriranih ogljikovodikov 

(PEC) in žveplovega heksafluorida (SF6) („Kjotski protokol“ 2009, str. 1-2).  

Poleg emisij in posledičnega onesnaževanja zraka zaradi izpustnih plinov motornih vozil je 

Evropska unija zaznala težavo z odvisnostjo uvoženih fosilnih goriv ter s tem povezano 

nestabilnostjo. Zadala si je nalogo spodbujati države članice Evropske unije k uporabi vseh 

obnovljivih virov energije, ki vsebujejo merila in določbe za zagotovitev trajnostnega 

pridobivanja in uporabe biogoriv (2009/28/ES). 

Evropski parlament in Svet EU sta že leta 2003 sprejela direktivo EU o spodbujanju rabe 

biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu (2003/30/ES). Z direktivo so želeli spodbuditi 

nadomeščanje uporabe dizelskega goriva in bencina v prometu. To bi tudi bil pomemben 

prispevek k uresničevanju ciljev za izboljšanje zanesljivosti oskrbe z energijo, zmanjšanje 

izpustov toplogrednih plinov in ustvarjanje novih možnosti trajnostnega razvoja podeželja 

(Kovač in Bizjak 2016, str. 3). Direktiva o kakovosti goriva (2009/30/ES) od dobaviteljev 

goriv zahteva, da do leta 2020 zmanjšajo emisijsko intenzivnost toplogrednih plinov pri 

svojih gorivih za 6 odstotkov.  

Evropski svet je v direktivi EU 2009/28/EU potrdil cilj iz prejšnjih direktiv, da se do leta 

2020 na stroškovno učinkovit način uvede 20-odstotni delež energije iz obnovljivih virov in 

obvezni, najmanj 10-odstotni cilj, ki ga morajo doseči vse države članice, po deležu biogoriv 

v porabi bencina in dizelskega goriva v prometu. Poudarjeno je bilo, da je potrebno razviti in 

izpolniti učinkovita trajnostna merila za biogoriva in zagotoviti, da bo druga generacija 

biogoriv na voljo na trgu. Za doseganje primernega tržnega deleža biogoriv pa je potrebno 

zagotoviti, da se trgu ponudijo višje koncentrirane mešanice biodizla v dizelskem gorivu, od 

tistih ki so predvidene s standardom EN590/2004 („Direktiva 2009/28/ES o spodbujanju 

uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 

2001/77/ES in 2003/30/ES“ 2009). 
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2.1 Zakonodajni okviri 

Republika Slovenija je na področju biogoriv v svoj pravni red prenesla različne direktive in 

sprejela zakone in podzakonske akte z namenom, da bi se spodbudila uporaba obnovljivih 

virov energije, ter posledično zmanjšala odvisnost od fosilnih goriv v prometu in hkrati 

zmanjšala emisije toplogrednih plinov v prometu. 

Direktive o spodbujanju uporabe alternativnih virov energije, ki jih je Slovenija do sedaj 

prenesla v svoj pravni red:  

- v letu 2001 je bila sprejeta direktiva EU 2001/77/ES o spodbujanju proizvodnje električne 

energije iz obnovljivih virov energije na notranjem trgu z električno energijo; 

- leta 2003 se je popravila in razveljavila prejšnja direktiva z uvedbo direktive EU 

2003/30/ES o pospeševanju rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v sektorju prevoza; 

- leta 2009 je v veljavo prišla direktiva EU 2009/28/EC o spodbujanju uporabe energije iz 

obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 

2003/30/ES; 

- leta 2014 se je uvedla direktiva 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 

goriva. 

Sprejete uredbe in zakoni glede spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije in zmanjšanja 

emisij toplogrednih plinov: 

- Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 

vozil (Uradni list RS, št. 103/07 in 5/10); 

- obvezni delež biogoriv se je določil v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 27/07 – 

uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10); 

- trajnostni vidiki biogoriv so zapisani v Zakonu o varovanju okolja (Uradni list RS, št. 

41/04, 17/06, 20/06, 49/06- ZmetD, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09-

ZPNačrt-A, 108/09); 

- Zakon o trošarinah (Uradni list RS, št. 02/07), kjer je določen znesek za plačilo trošarine 

biogoriv; 

- sprejet je bil Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP-TGP-

2020), ki je bil objavljen na portalu Energetika, Ministrstva za infrastrukturo. 
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V slovenskem pravnem redu se v zvezi z uporabo biogoriv uporabljajo naslednji pojmi 

(Uredba o pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih 

vozil (Uradni list RS, št. 103/07), člen 2, Pedlog o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna 

goriva, COM(2013), str. 12): 

- biogorivo je tekoče ali plinasto gorivo za pogon motornih vozil, proizvedeno iz biomase; 

- biomasa je biološko razgradljiva frakcija proizvodov, odpadkov in ostankov v kmetijstvu, 

ki vsebujejo snovi rastlinskega in živalskega izvora, ter v gozdarstvu in z njima povezanih 

proizvodnih dejavnostih ter biološko razgradljive frakcije industrijskih in komunalnih 

odpadkov; 

- druga biogoriva so obnovljiva goriva razen biogoriva, katerega izvor so obnovljivi viri 

energije v skladu s predpisi, ki urejajo kvalificirano proizvodnjo električne energije, če se 

uporabljajo za pogon motornih vozil; 

- alternativna goriva so goriva, ki nadomeščajo fosilne naftne vire pri oskrbi vozil z 

energijo in ki lahko prispevajo k dekarbonizaciji prometnega sistema. Sem spadajo 

električna energija, vodik, biogoriva, sintetična goriva, zemeljski plin (SZP in UZP) ter 

utekočinjen naftni plin (UNP). 
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3 BIOGORIVA 

Človeštvo se vedno bolj zaveda okoljevarstvenih problemov in se ukvarja z ohranjanjem 

narave in vseh vrst naravnih virov. Vse to z namenom, da bodo lahko generacije, ki bodo 

prišle za nami, imele možnost občudovati čudesa narave in izkoriščati vire, ki nam jih nudi 

mati narava, pod pogojem, da jo ohranjamo. Z zavedanjem in skrbjo o ohranjevanju narave ne 

bi smelo zmanjkati naravnih virov, če jih dosledno upoštevamo. Zato je potrebno mlajšim 

generacijam privzgojiti potrebo po varovanju okolja, da jim bo le-ta postala samoumevna, 

starejše generacije pa stalno obveščati in učiti o pozitivnih spremembah varovanja okolja. 

Tudi vse večja potrošnja in želja po zadovoljevanju vseh vrst potreb vodita v nastajanje 

ogromnih količin odpadkov. Odpadki postajajo pereči problem človeštva, saj se jih letno pri 

izvajanju dejavnosti ustvari 1,7 milijonov ton oziroma 873 kilogramov odpadkov na 

prebivalca letno (ARSO 2016b, str. 4). Odlagališča so polna, odpadki pa zahtevajo svoj čas za 

razgradnjo. Vendar se še vedno vsako leto pridela vse več odpadkov, ki na koncu pristanejo 

tam, kjer je najmanj primerno – v morju – ter s tem uničimo vodni habitat: tako rastlin kot 

živali. To je krog brez konca, zato se je potrebno teh problemov zavedati že sedaj. Z ločenim 

zbiranjem odpadkov na samem izvoru (začetku) se lahko ti odpadki reciklirajo ali predelajo 

ter se ponovno uporabijo. Takšno gospodarjenje z odpadki vodi v pozitivne učinke varovanja 

našega planeta. 

Unija se želi z direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta približati temu, da 

postane “družba recikliranja,” zmanjšati poskuša nastajanje odpadkov in jih uporabiti kot vire. 

Splošni vrstni red je določen s hierarhijo ravnanja z odpadki glede na zakonodajo o odpadkih 

in politiko ravnanja z odpadki. Države članice morajo stremeti k cilju postati družba 

recikliranja ter v skladu s hierarhijo ravnanja z odpadki podpirati  uporabo recikliranih 

materialov in, če je le mogoče, ne bi smele spodbujati odlaganja ali sežiganja takih 

recikliranih materialov (Uradni list Evropske unije, L239, 2015, str.4). 

 

Slika 1: Hierarhija odpadkov 

Vir: Ministrstvo za okolje in prostor RS 
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S predelavo odpadkov se izrablja njihova kurilna vrednost. Odpadke, ki se jih zaradi nečistoč 

ne da presortirati in pripraviti kot sekundarno surovino, se lahko predela v trdna goriva. 

Zaradi omejenih količin fosilnih goriv je dobro uporabiti tudi druge vire za zadovoljevanje 

energetskih potreb ter z zmanjšanjem odvisnosti fosilnih goriv vzpostaviti večjo stabilnost na 

tem področju  V trdna goriva so predelani odpadki, ki niso sporni z vidika nevarnih primesi, 

imajo zadostno kurilno vrednost in omejeno vrednost klora. To so tako imenovana biogoriva 

druge generacije, ki so pridobljene iz odpadnih surovin ločeno zbranih odpadkov, ostankov 

rastlin, lesne biomase, slame, trave, kmetijskih odpadkov. Ta biogoriva so veliko bolj 

primerna za uporabo glede trajnostnega razvoja, kot biogoriva iz prvih generacij, imenovana 

tudi agrogoriva, ki so proizvedena iz sladkorjev, škroba, rastlinskih olj  (pšenica, koruza, 

sladkorna pesa, živalske maščobe). Sporna je predvsem proizvodnja in uporaba teh biogoriv, 

ki naj bi imela negativne učinke na biotsko raznovrstnost, globalne spremembe rabe tal, 

varstvo voda in prsti in najpomembnejše: višanje cen hrane zaradi pridelovanja rastlin na 

kmetijskih površinah z namenom proizvodnje biogoriv namesto za pridelavo hrane (Kovač in 

Bizjak 2016, str. 4). Taka predelava biomase v biogoriva povzroča večjo količino izpustov 

toplogrednih plinov kot sama fosilna dizelska goriva. Zato je bolj smiselno biomaso kuriti kot 

predelovati, saj se tukaj ustvari bistveno manjši deleže izpustov toplogrednih plinov v 

primerjavi s fosilnimi gorivi (eSvet 2014, str. 2-3). 

Biogoriva so trenutno najpomembnejša vrsta alternativnih vrst goriv in v prometu EU 

predstavljajo 4,4 odstotka. Če so proizvedena na trajnosti način  pomeni, da imajo prihranek 

emisij toplogrednih plinov, ohranjajo biotsko raznovrstnost, so pridelana v skladu z Uredbo 

Sveta (ES) št. 73/2009 in je za njih zagotovljen nadzor nad skladnostjo z minimalnimi 

okoljskimi in socialnimi zahtevami pri uvozu izven območja EU (Uradni list RS, št. 38/2012 

od 8. do 12. člena). Takšna biogoriva ne povzročajo posredne spremembe v rabi zemlje in 

lahko prispevajo k znatnemu zmanjševanju celotnih emisij CO2. Lahko bi zagotovila čisto 

energijo za vse vrste prevoza. Njihovo rabo bi edino lahko omejevala omejena dobava ter 

pomisleki glede trajnosti (COM(2013), str. 8).  

Najbolj obetavna tehnologija druge generacije biogoriv je lignocelulozna obdelava, ki je 

precej napredovala in pokazala nekaj dobrih rezultatov. Beseda lignoceluloza ali 

lignocelulozna biomasa pomeni suho materijo rastlin, ki je najbolj razširjena surovina za 

izdelavo biogoriv na Zemlji (Wiki FKKT 2015, str. 1). V EU obstajajo tri pilotne tovarne, ki 

se ukvarjajo s takšno pridelavo biogoriv. Nahajajo se na Švedskem, Danskem in v Španiji. 

Druge tehnologije, ki iz biomase pridelujejo tekoča biogoriva, so Fischer-Tropschov postopek 

za pridobivanje biodizelskega goriva in bio DME (dimetil eter), ki so še manj raziskane in 

preizkušene. Pilotne tovarne delujejo v Nemčiji in na Švedskem (KOM(2006), str. 5).  

Tretja najprimernejša in danes dosegljiva tehnologija za proizvodnjo biogoriv je proizvodnja 

bioplina. Ta se proizvaja iz organskih ostankov in nekaterih energetskih rastlin ter ga je, kar 

zadeva njegove kakovosti, mogoče očistiti na raven naravnega plina (Robek 2007, str. 7).  
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»Napredne tehnologije za biogoriva bi prav tako lahko pomenile korak na poti do obnovljivo 

pridelanega vodika, ki ponuja možnosti za promet, skoraj brez emisij. Toda vodikove gorivne 

celice zahtevajo novo tehnologijo motorjev in velike naložbe v tovarne, ki bodo pridobivale 

vodik, ter nov sitem oskrbe« (KOM(2006), str. 6). 

Sedaj  počasi prihaja obdobje tretje generacije biogoriv, ki temelji na pridobivanju biogoriv iz 

alg. Tehnologija proizvodnje na tem področju še ni popolnoma razvita, zaradi česar bo 

potrebno vložiti kar nekaj časa in denarja, da se bodo začela uvajati in uporabljati biogoriva iz 

te generacije. Alge so vsestranske rastline, iz katerih je moč pridobiti olja za pridelavo 

različnih energentov bencinskega in dizelskega goriva (eSvet 2014, str. 3). 

3.1 Vrste biogoriv 

Republika Slovenija v svojih uredbah v skladu s pravnim redom priznava deset različnih vrst 

biogoriv, ki se uporabljajo kot goriva za pogon motornih vozil v prometu. 

Biogoriva, ki jih kot goriva v svojih uredbah uporablja Slovenija, so naslednja (Uredba o 

pospeševanju uporabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv za pogon motornih vozil, Uradni 

list RS, št. 103/07, člen 3):  

- bioetanol, proizveden iz biomase oziroma biološko razgradljivih frakcij odpadkov; 

- biodizel ali metilester maščobnih kislin, proizveden iz rastlinskega ali živalskega olja, ki 

izpolnjuje zahteve standarda SIST EN 14214; 

- plinasto gorivo, proizvedeno kot lesni plin ali iz biomase oziroma iz biološko razgradljivih 

frakcij odpadkov in je očiščen do kakovosti naravnega plina (bioplin); 

- biometanol, metanol proizveden iz biomase, če se rabi kot biogorivo; 

- biodimetileter, dimetileter proizveden iz biomase, če se rabi kot biogorivo; 

- etil-terc-butil eter (ETBE), proizveden na osnovi bioetanola. Pri izračunu količin se kot 

biogorivo šteje 47 odstotkov  takega ETBE; 

- metil-terc-butileter (MTBE), proizveden na osnovi biometanola. Pri izračunu količin se 

kot biogorivo šteje 36 odstotkov takega MTBE; 

- sintetični ogljikovodiki ali mešanica sintetičnih ogljikovodikov, ki so proizvedeni iz 

biomase (sintetično biogorivo) 

- vodik, proizveden iz biomase oziroma biološko razgradljivih frakcij odpadkov in se 

uporablja kot biogorivo; 
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- čisto rastlinsko olje, proizvedeno iz rastlin s stiskanjem, ekstrakcijo ali primerljivimi 

procesi, surovo ali rafinirano, vendar kemijsko nespremenjeno, če ustreza zahtevam tipa 

motorja, v katerem se uporabljajo in izpolnjujejo zahteve v zvezi z emisijami. 

3.2 Biogoriva v številkah 

 

Slika 2: Proizvodnja tekočih biogoriv v EU do leta 2014 

Vir: Eurostat 2016 

V grafu 1 je prikazana proizvodnja tekočih biogoriv v Evropski uniji med letoma 1990 in 

2014. Proizvodnja tekočih biogoriv se je v Evropski uniji znatno povečala. Od leta 1990 do 

2000 je bila proizvodnja skoraj nična. Po letu 2002 pa se je le-ta hitro povečala in od takrat 

naprej tudi vztrajno raste. Med letoma 2000 in 2010 je v povprečju zrasla za 32 odstotkov. 

Leta 2011 je sicer padla za 10 odstotkov v primerjavi s prejšnjim letom, vendar se je leto za 

tem zopet povzpela. Od takrat naprej se enakomerno povečuje, približno 10 odstotkov na leto.  
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Slika 3: Odstotek novo registriranih avtomobilov, ki imajo motor na  alternativna 

goriva 

Vir: Eurostat 2015 

Iz grafa 2 je razvidno, da se je največ avtomobilov s pogonom na alternativna goriva kupilo v 

Italiji, sledita ji Poljska in Švedska. Ostale države članice Evropske unije se držijo povprečja 

(ki znaša do 3 odstotkov), vendar namesto, da bi rasel, vsako-letni odstotek pada. Slovenija in 

Latvija sta edini državi, v kateri ni bilo registriranih avtomobilov s pogonom na alternativna 

goriva. 

 

Slika 4: Raba biogoriv v dizelskem gorivu in motornem bencinu v Sloveniji, 2005-2015 

Vir: Kovač in Bizjak 2016, str. 2 

Iz grafa 3 je razvidno, da je največja raba biodizla v dizelskem gorivu. Ta se je od leta 2006 

do leta 2010 konstantno povečevala, nakar je doživela padec v letu 2011. Naslednje leto se je 

rast drastično povečala, vendar se je leta 2013 ustavila in začela močno padati, vse do leta 

2015. Leta 2008 se je prvič v manjših količinah pojavila raba čistega biodizla, od takrat naprej 
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so na tem področju nihanja brez večjih sprememb. Počasi, vendar vztrajno pa raste raba 

bioetanola v bencinu.  

 

Slika 5: Energetski delež biogoriva v celotni porabi goriva v prometu v evropskih 

državah v letih 2012- 2014 

Vir: Kovač in Bizjak 2016, str. 2 

V državah članica Evropske unije je bil delež biogoriv v prometnem sektorju v letu 2011 

precej nizek, znašal je le 3,4 odstotke. Do leta 2014 se je ta delež znatno povišal in je znašal 

kar 5,9 odstotkov. Iz grafa 4 je razvidno, da so bile največje spremembe Finskem, kjer se je 

delež biogoriv v prometnem sektorju od leta 2011 iz 0,4 odstotkov povečal na 21,6 odstotkov 

do leta 2014. Najmanjši delež biogoriv v prometnem sektorju je med letoma 2011 in 2014 

zabeležila Estonija, saj je ta konstantno znašal 0,2 odstotka.    

3.3 Strategija EU za biogoriva 

Odvisnost od nafte bi morala postopoma preseči  razvoj trga z alternativnimi gorivi ter 

prispevati k izboljšani zanesljivosti evropske oskrbe z energijo, podpreti gospodarsko rast, 

okrepiti konkurenčnost evropske industrije in zmanjšati emisije toplogrednih plinov iz 

prometa (COM(2013), str. 11). 

Pomembni deli svežnja ukrepov, potrebnih za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov in 

izpolnitev Kjotskega protokola, zajemajo nadzor porabe energije v Evropi, večjo uporabo 

energije iz obnovljivih virov, skupaj s prihranki energije ter večjo energetsko učinkovitost. Ta 
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dejstva imajo pomembno vlogo tudi pri spodbujanju zanesljivosti oskrbe z energijo, 

tehnološkega razvoja in inovacij ter zagotavljanju možnosti za zaposlovanje in regionalni 

razvoj, zlasti na podeželskih in odročnih območjih.  

Energetska politike Evropske unije stremi k spodbujanju razvoja novih in obnovljivih virov 

energije (člen 194 Pogodbe o delovanju Evropske unije). Pri razvoju trga za obnovljive vire 

energije je treba upoštevati pozitiven vpliv na možnosti za regionalni in lokalni razvoj, 

izvozne možnosti, socialno kohezijo in zaposlitvene možnosti, zlasti kar zadeva mala in 

srednja podjetja ter neodvisne proizvajalce energije (Direktiva 2009/28/ES, L 140, 2009). 

Potencialno dolgoročna nadomestitev za nafto in dekarbonizacijo so bili na podlagi 

posvetovanja z zainteresiranimi stranmi, nacionalnimi strokovnjaki ter strokovnega znanja kot 

glavna alternativna goriva opredeljena električna energija, vodik, biogoriva, zemeljski plin in 

utekočinjen naftni plin (UNP) (COM(2013), str. 7). 

Nova direktiva (2009/28/ES) v točki 9 in 10 določa, da je potrebno do leta 2020 iz 

obnovljivih virov energije pridobiti 20 odstotkov vse porabljene energije v EU. Poleg tega 

morajo vse države članice izpolniti kvoto ter pridobiti 10-odstotni delež pogonskih goriv iz 

obnovljivih virov energije. Za uresničevanje teh ciljev lahko države članice uporabijo dane 

mehanizme v obliki meril trajnosti za biogoriva, programskih podpor, potrdil o izvoru, 

skupnih projektov ter sodelovanj med državami članicami in tretjimi državami. 

Evropska komisija si prizadeva, da bi se tudi po letu 2020 povečevala proizvodnja energije iz 

obnovljivih virov v EU,  predvsem si želi cenejšo in bolj konkurenčno tehnologijo na 

področju energije iz obnovljivih virov ter nenazadnje tudi, da bi jo usmerjal trg (s programi 

podpore le za manj razvite tehnologije) in da bi spodbudili naložbe v energijo iz obnovljivih 

virov (s postopno odpravo subvencij za fosilna goriva, dobro delujočim trgom ogljika in 

ustrezno zasnovanimi energijskimi davki) (Kerebel 2016, str. 2).  

Napovedi držav članic kažejo, da se bo uporaba obnovljive energije v obdobju do leta 2020 

večala hitreje kot v preteklosti. Pri nekaterih državah članicah naj bi prišlo celo do presežkov 

zastavljenih ciljev, katere bodo lahko le-te ponudile ostalim članicam (COM(2011), str. 4). 

Svetovni trg trguje z biogorivi in njihovimi surovinami. Evropska unija si pri izpolnjevanju 

potreb po biogorivih želi uravnovešen pristop med domačo proizvodnjo in uvozom, zato bo 

(KOM(2005), str. 8): 

- predlagala spremembo standarda EN 14214, da se olajša uporaba širšega obsega 

rastlinskih olj za biodizelsko gorivo do tolikšne mere, ko nima bistvenih neželenih 

učinkov na zmogljivost goriva; 

- obravnavala spremembo direktive (2003/30/ES) o biogorivih tako, da se za cilje štejejo le 

biogoriva, katerih pridelava ustreza najnižjim standardom o trajnosti; 
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- ohranjala pogoje dostopa uvoženega bioetanola na trg, ki ne bo manj ugoden kot tisi, ki 

jih določajo trenutni veljavni trgovski sporazumi; 

- imela uravnovešen pristop pri trenutnih pogajanjih o prosti trgovini z državami/področji, 

ki proizvajajo etanol. EU mora spoštovati interese domačih proizvajalcev in trgovinskih 

partnerjev v okviru vedno večjega povpraševanja po biogorivih; 

- podpirala države v razvoju, ki želijo proizvajati biogoriva, in razvijala nove domače trge.  

Maja 2012 se je Evropski parlament zavzel za določitev ciljev in mejnikov za obdobje do leta 

2050. Tako naj bi Evropski uniji zagotovili zanesljivo prihodnost z obnovljivimi viri energije. 

Do leta 2030 naj bi najnižji delež obnovljivih virov energije v mešanici energetskih virov v 

EU znašal 30 odstotkov. Septembra 2013 je Parlament v zvezi z emisijami zaradi sprememb 

rabe zemljišč, povezanimi z biogorivi, pozval, da se konvencionalna biogoriva prve 

generacije v prometu omejijo in se vzpostavi hitri prehod na nova biogoriva iz alternativnih 

virov, kot so morske alge in odpadki. Tako bi morala do leta 2020 biogoriva predstavljati vsaj 

2,5-odstotni delež porabe energije v prometu (Kerebel 2016, str. 5). Oktobra 2014 je  bila 

sprejeta direktiva o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva (2014/94/EU). Direktiva 

uveljavlja skupne okvirje ukrepov za vzpostavitev infrastrukture za alternativna goriva v 

Evropski uniji, z namenom zmanjšanja odvisnosti od nafte in ublažitve negativnega vpliva 

prometa na okolje. 

Strategija za prometni sektor je sledeča (COM(2013), str. 2-3): 

- nafta bi se postopoma nadomestila z alternativnimi viri in se izgradila potrebna 

infrastruktura; tako bi v letu 2020 ustvarili prihranke pri uvozu nafte v višini 4,2 milijarde 

EUR/leto, v letu 2030 bi ti prihranki narasli na 9,3 milijarde EUR/leto. 

- Investicije v ustrezno infrastrukturo in podpora razvoju trga za alternativnimi gorivi v 

Evropi bodo v EU ustvarile rast in številna delovna mesta. Raziskava Evropske podnebne 

fundacije kaže, da bi tako imenovani “zeleni” avtomobili do leta 2025 lahko ustvarili 

približno 700 000 dodatnih delovnih mest. 

- Nizkoogljične alternative nafti so neizogibne za postopno dekarbonizacijo prometa, kar je 

ključni cilj strategije Evropa 2020 za pametno, trajnostno in vključujočo rast za dosego 

60-odstotnega cilja zmanjšanja emisij CO2 iz prometa do leta 2050. 

- Uveljaviti je potrebno skladno in stabilno strategijo z regulativnim okvirom, ki bo prijazen 

investicijam. Podpora alternativnim pogonskim gorivom obstaja na ravni EU in nacionalni 

ravni, vendar sam razvoj tega trga ovirajo tehnološka in komercialna nerazvitost, 

nezadostna sprejemljivost za potrošnike in pomankanje ustrezne infrastrukture. V veliki 

meri je posledica teh ovir visok strošek rabe inovativnih alternativnih goriv. 



 

15 

 

4 BIODIZEL 

Vrnimo se malo v preteklost, ko so raziskovali in izumljali prve avtomobilske motorje, v čas 

Rudolfa Diesela. Rudolf Diesel je bil nemški izumitelj in strojni inženir. Njegova prelomnica 

je bilo leto 1892, ko mu je med prvimi uspelo izumiti prvi motor z notranjim izgorevanjem, ki 

ga je leto za tem tudi patentiral. Njegov prvi prototip motorja je imel 25-odstotni izkoristek 

energije, kar je pomenilo najboljši izkoristek energije takrat. (AvtoIn 2013). Vendar je patentu 

želel teoretično dokazati, da je izkoristek motorja lahko 75,6-odstotnih, saj so takratni parni 

stroji dosegali nekje med 10 do 12-odstotni izkoristek energije (Wood 2008, str. 2).  

Do danes je Dieselov motor z notranjim izgorevanjem doživel že kar precej izboljšav in 

popravkov, vendar je Diesel v svojem času za motorno gorivo uporabljal premogov prah in 

rastlinsko olje. Ker pa so bili časi takrat drugačni in so bile zaloge nafte neomejene in temu 

primerne tudi cene, se je uveljavilo takrat na novo odkrito dizelsko gorivo („Rudolf Diesel“ 

2016, str. 2). Danes je stvar malce drugačna; zaloge nafte se zmanjšujejo in zavedati se 

moramo, da je bo prej ali slej zmanjkalo; temu so primerne tudi cene naftnih sodčkov, ki kar 

drvijo v višave. Iz ozadja prihaja zavedanje o ekologiji in ohranjanju narave, zaradi česar se 

iščejo rešitve, ki bi iz uporabe odstranile vse negativne snovi in vpeljale nove, čistejše.  

Trajnostni razvoj v prometnem sektorju je pomembna točka razprave Evropske komisije, ki je 

v Beli knjigi (Evropska komisija 2011, str. 3) poudarila, da se promet od prve naftne krize 

izpred 40-ih let kljub tehničnemu napredku ter možnostim za izboljšave stroškovne in 

energetske učinkovitosti ni znatno spremenil. Promet je postal bolj energetsko učinkovit in 

čistejši, vendar njegovo vsakoletno večanje obsega pomeni, da bo še naprej ostajal pomemben 

povzročitelj hrupa in lokalnega onesnaževanja zraka. Evropska unija podpira in si želi 

učinkovitejši in bolj trajnostni prometni sistem, katerega želi doseči s tehnološkimi 

inovacijami prek treh dejavnikov: učinkovitost vozil na podlagi novih motorjev, materialov in 

zasnov, uporaba čistejše energije na podlagi novih goriv in pogonskih sistemov ter boljša 

izraba omrežij in varnejše obratovanje s pomočjo informacijskih in komunikacijskih 

sistemov. 

Spodbujanje avtomobilske industrije k izdelavi bolj varčnih in ekoloških avtomobilov z manj 

emisijami je že obrodilo sadove, kot so na primer električni in hibridni avtomobili. Evropska 

unija še naprej spodbuja uporabo obnovljivih virov v prometu. Tako se sedaj počasi prebuja 

trg za alternativna goriva in biogoriva, čeprav je ta še precej neznan in vzbuja veliko strahu 

zaradi nepoznavanja. V Slovenji so najbolj poznana alternativna goriva avtoplin (LPG), etanol 

in biodizel. Slednji ima tudi največ tehnoloških možnosti za proizvodnjo v Sloveniji. 

Biodizel je alternativno gorivo fosilnemu dizelskemu gorivu, pridelan iz čistega rastlinskega 

olja ali recikliranih odpadnih jedilnih olj in živalskih maščob. Biodizel nastaja pri reakciji 

transestrifikacije in je zmes metilnih estrov maščobnih kislin. Ne vsebuje žvepla, aromatskih 

spojin in je varen za uporabo ter biološko razgradljiv. Uporablja se lahko tako v čisti obliki ali 
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kot mešanica dizelskemu gorivu v avtomobilih na dizelski pogon brez večjih predelav in 

drugačnih nastavitev na motorju. Pri starejših motorjih dizelskega pogona je potrebno paziti 

na obnašanje motornega olja, barvo, filter za gorivo in kakovost gumijastih delov motorja. 

Biodizel je možno uporabljati tudi v kmetijski mehanizaciji. V primerjavi z nafto prispeva 

manj emisij toplogrednih plinov in za nastanek potrebuje le nekaj mesecev (Energap 2016, str. 

4). 

Proces proizvodnje biodizla ni kompleksen in ima visok izkoristek, zato se marsikdo odloči za 

postavitev svoje lastne garažne proizvodnje biodizla. Biodizel se pridobiva v procesu 

estrifikacije trigliceridov rastlinskih olj z metanolom. Najpogosteje se uporablja olje 

pridobljeno iz oljne ogrščice, sojinih in sončničnih semen ter odpadnega jedilnega olja ali 

živalskih maščob. Pri sami reakciji olje z alkoholom tvori ester maščobnih kislin, drugače 

imenovano biodizel ali FAME (FattyAcidMethyl Ester). Najpogosteje dodana alkohola sta 

metanol in etanol, ki morata imeti visoko stopnjo čistosti. Kot katalizator kemijske reakcije pa 

se uporablja baza (NaOH, KOH) ali kislina (H2SO4). Stranski produkt pri proizvodnji biodizla 

je glicerol, ki se uporablja v farmaciji in kozmetični industriji (Energap 2016, str. 2; 

Makarovič 2016, str. 5). 

Rezultati raziskav, ki so jih opravili različni avtorji med leti 1991 do 2003, so pokazali, da je 

energetska bilanca biodizla pozitivna in se giblje med 1:2,3 do 1:3,2 (Energap 2016, str. 4). 

 

Slika 6: Kemijska reakcija transestrifikacije 

Vir: Energap 2016 

4.1 Prednosti in slabosti 

Biodizel ima najnižji nivo emisij škodljivih plinov. Standardno dizelsko gorivo za sabo poleg 

emisij pušča tudi umazanijo (usedline) v motorju. Za voznike, ki so šele začeli uporabljati 

biodizel, je priporočljivo, da na začetku večkrat zamenjajo filter za gorivo, saj je biodizel 

dober čistilec in v motorju čisti obloge, ki jih je za seboj pustil navadni dizel. Avtomobili z 

uporabo biodizla postanejo tišji in gorivo izgoreva čisteje, vendar motor zaradi večje gostote 

izgubi nekaj moči. Manjša kalorična vrednost pomeni zmanjšanje motornega momenta in 
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moči ter povečanje porabe za približno 5 odstotkov. Po drugi strani pa raba biodizla 

podaljšuje življenjsko dobo avtomobilom z dizelskim motorjem, saj je za 65 odstotkov bolj 

mazljiv kot dizelsko gorivo, motor pa deluje z nižjo delavno temperaturo in manjšo močjo 

(Trontelj 2007, str. 26–27).  

Trontelj (2007, str. 27) navaja naslednje prednosti biodizla: 

- za shranjevanje in distribucijo ni potrebna posebna oprema; 

- je nestrupen in biološko popolnoma razgradljiv, zato je pri nesrečah onesnaževanje okolja 

zaradi hitre biološke razgradljivosti in nizke toksičnosti majhno. 95 odstotkov biodizla se 

biološko razgradi v največ 30-ih dneh, zardi česar je primeren na vodovarstvenih in 

ekološko zaščitenih področjih; 

- ker je manj vnetljiv, je bolj varen za rokovanje in prevoz kot ostala fosilna goriva, 

temperatura samovžiga biodizla je na 150 °C, fosilno dizelsko gorivo pa na 55°C; 

- nekatere študije kažejo, da biodizel ne vsebuje rakotvornih benzenov, kar zmanjšuje 

možnost rakavih obolenj pri ljudeh do 90 odstotkov, ki so posledica smoga in ostalih 

škodljivih snovi, ki jih spuščamo v ozračje; 

- možno ga je proizvajati iz odpadnih jedilnih olj ali živalskih maščob; 

- v okolje ne dodaja novega ogljikovega dioksida (kolikor CO2 se sprosti v ozračje pri 

izgorevanju, toliko ga rastline porabijo za svojo rast) in tako ne povečuje učinka tople 

grede; 

- količine žvepla, ki nastajajo pri izgorevanju, so praktično zanemarljive, saj znašajo manj 

kot 0,01 odstotek; 

- zaradi popolnejšega sežiga proizvaja manj saj, ogljikovega monoksida (CO) in 

ogljikovodika (CH); 

- bati in ležaji avtomobila so manj obremenjeni, ker je hitrost zgorevanja plamena nižja; 

- biodizel ima visoko cetansko število in boljše mazalne lastnosti od nafte, kar pripomore k 

daljši življenjski dobi posameznih delov motorja. Od običajnega dizla je za 65 odstotkov 

bolj mazljiv. Cetansko število je 54, ki zagotavlja boljše delovanje motorja, saj višje 

število cetanov pri gorivu pomeni boljše delovanje dizelskih motorjev, ker se v novejših 

avtomobilih motorji vrtijo hitreje; 

- zmanjšuje odvisnost od tujih dobaviteljev, ker ga lahko s primerno opremo pridela vsaka  

država zase in se posledično zmanjša tudi potreba po fosilnih gorivih; 
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- uporaba biodizla je možna v obstoječih dizelskih motorjih, kjer je potrebna le menjava 

nekaterih delov iz gume in plastike; 

- ima pozitivno energijsko bilanco, saj se pri sami proizvodnji veliko več energije proizvede 

kot se je pri tem porabi; 

- Evropska skupnost je biodizel uvrstila med zelena goriva, ker pri izgorevanju nastaja 

veliko manj emisij strupenih snovi in ima zaključen krog CO2. 

 

Slabosti biodizla (Trontelj 2007, str. 27–28): 

- največja slabost biodizelskega goriva je, da ne omogoča velikih dobičkov zaradi visokih 

začetnih stroškov pridelave; 

- nevarnost nastanka monokultur; 

- za potek reakcije iz olj v biodizel je potreben alkohol (metanol, entanol); 

- garancije za delovanje motorja se pri nekaterih proizvajalcih avtomobilskih motorjev ne 

da uveljavljati, če se za pogonsko gorivo uporablja biodizel; 

- biodizel ima 12 odstotkov manjšo energijsko vrednost v primerjavi s fosilnim gorivom, 

kar pri večjih koncentracijah biodizla v gorivu predstavlja posledično manjšo moč in 

navor motorja; 

- pojavlja se težava pri zagonu motorja pri vožnji pri nižjih temperaturah, saj biodizel pri 

nekaj stopinjah pod lediščem postane bolj želatinast; 

- poraba goriva je večja kot pri dizelskem gorivu za približno 5 odstotkov, ker ima biodizel 

manjšo kurilno vrednost; 

- zaradi visoke vsebnosti kisika v biodizlu se poveča oksidacija gume in plastike; tako 

nastanejo problemi s tesnili motorja in gumijastimi cevmi za gorivo; 

- razkraja barvo in barvni olupki lahko zamašijo filter; 

- biodizel ima rok trajanja 6 mesecev zaradi nizke oksidacijske stabilnosti. 

4.2 Možnosti proizvodnje v Sloveniji 

Največ tehnoloških možnosti v Sloveniji za alternativna goriva je v proizvodnji biodizla ali 

čistega oziroma surovega rastlinskega olja, ki se pridobiva s hladnim stiskanjem oljne 
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ogrščice ali sončnic. Da dobimo biodizel, je potreben še postopek estrifikacije rastlinskih olj, 

s katerim pridobimo končni produkt, ki ga  lahko ponudimo na trg. Uporabljena surovina se 

lahko pridela na domačih kmetijskih površinah ali se uvozi iz drugih držav. V prihodnosti, če 

bi se Slovenija odločila za proizvodnjo biodizla iz olja oljne ogrščice, bi morali po ocenah 

Ministerstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano to surovino uvažati, saj naj bi bilo v 

Sloveniji na voljo največ 6 000 do 7 000 hektarov površin, ki so primerne za pridelavo te 

rastline (Kovač in Bizjak 2016, str. 3). 

Konec leta 2009 se je v Sloveniji začela poskusna proizvodnja biodizla z letno proizvodno 

zmogljivostjo približno 50 000 ton. Kratkoročno je obrat načrtoval letno proizvodnjo 25 000 

ton biodizla. Ne glede na količino doma pridelane oljne ogrščice je bila potreba po surovinah 

večja od predvidene proizvodnje, zato je bilo potrebno primanjkljaj surovine dokupiti na tujih 

trgih.  V letu 2010 je bilo z oljno ogrščico posejanih 5 303 hektarov slovenskih kmetijskih 

površin, pridelek pa je znašal 15 518 ton semena, kar je omogočilo proizvodnjo dobrih 5 000 

ton biodizla. V letu 2013 so jo posejali manj, in sicer na 4 773 hektarjih, kar je v končnem 

proizvodu rezultiralo 4 650 ton biodizla. Obrat za proizvodnjo biodizla je v letu 2012 

proizvedel 20 561 ton biodizla iz oljne ogrščice, ki je bila pridelana v Sloveniji, nekaj 

surovine pa je bilo uvožene. To je bil tudi edini registrirani proizvajalec biodizla v Sloveniji. 

Naslednje leto je isti registrirani proizvajalec proizvedel le 1 700 ton biodizla, ki je bil v celoti 

proizveden iz uvoženih surovin. Naslednji dve leti, torej v letu 2014 in 2015, je zaradi 

ekonomskih razlogov edini proizvajalec povsem ustavil proizvodnjo biodizla (povzeto po 

Kovač in Bizjak 2016, str. 3). 

4.3 Proizvodnja v Evropi 

Biodizel je prevladujoči energent v proizvodnji biogoriv v Evropski uniji, kar kaže tudi 

podatek, da je Evropa  na področju razvoja in rabe biodizla vodilna v svetu. Največja 

proizvajalka biodizla je Nemčija, sledita ji Francija in Italija (Robek 2007, str. 4 ).  

V naši sosednji državi Avstriji (Robek 2007, str. 4) deluje devet večjih obratov in trije manjši 

za proizvodnjo biodizla. Njihova skupna letna zmogljivost znaša več kot 100 000 ton 

biodizla. Večjim obratom surovino za proizvodnjo dobavljajo lokalni kmetje, manjše obrate 

pa upravljajo Kmetijske zadruge. Kljub temu, da je proizvodna kapaciteta biodizla v Avstriji 

ogromna, ne zadostuje samemu povpraševanju, zato mora primanjkljaj biodizla uvažati iz 

sosednjih držav. 

Italija je leta 2005 proizvedla 320 000 ton biodizla, za katerega so surovino skoraj v celoti 

uvozili iz tujine. Biodizel proizvaja šest državnih podjetij. Slovaška ima visoko ocenjen 

potencial proizvodnje biodizla; ta znaša 100 000 ton rastlin za proizvodnjo. Vendar je bilo leta 

2004  proizvedenih le 15 000 ton biodizla in še to  skoraj v celoti iz uvoženih surovin. Leto 

kasneje so proizvedli pičlih 7 600 od načrtovanih 35 000 ton (povzeto po Robek 2007, str. 4). 
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4.4 Uporaba biodizla v vozilih 

V Sloveniji so se biogoriva poskusno vmešavala že v letu 2004 v dizelsko gorivo, namenjeno 

pogonu motornih vozil v cestnem prometu. Biodizel, primešan dizelskemu gorivu, je bil delno 

uvožen, delno pa proizveden v Sloveniji. Med letoma 2005 in 2010 se je njegov delež v 

mineralnih gorivih postopno povečeval, kakor tudi delež drugih biogoriv (bioetanola in 

ETBE). V letu 2011 pa se je ta trend ustavil, oziroma se je obrnil navzdol, nato pa zopet v letu 

2012 povzpel do največje povprečne vrednosti doslej (2,79 odstotkov) („Ukrepi za 

spodbujanje uporabe biogoriv, celotna prodaja goriva za uporabo v prometu in delež 

biogoriv“ 2013, str. 8) 

V letu 2012 so se pogonska mineralna goriva v prometu predvsem nadomeščala z biodizlom 

in v manjšem obsegu z drugimi biogorivi, kot sta bioetanol in bio ETBE. Biodizel se je za 

pogon motornih vozli v prometu v manjši meri uporabljal kot čist biodizel, v večjem obsegu 

pa kot mešanica z običajnim fosilnim dizelskim gorivom („Ukrepi za spodbujanje uporabe 

biogoriv, celotna prodaja goriva za uporabo v prometu in delež biogoriv“ 2013, str. 8).  

Preglednica 1: Povprečni delež biogoriv v vseh tekočih gorivih skupaj, namenjenih za 

transport v letih od 2008 do 2012 

Gorivo Delež goriv 

v letu 2008 

Delež goriv 

v letu 2009 

Delež goriv 

v letu 2010 

Delež goriv 

v letu 2011 

Delež goriv 

v letu 2012 

Povprečni masni 

delež biogoriv v 

gorivih za trasport 

(m/m%) 

1,44 1,99 2,94 2,20 3,16 

Povprečni energijski 

delež biogoriv v 

gorivih za transport 

(E/E%) 

1,20 1,70 2,53 1,88 2,68 

Vir: „Ukrepi za spodbujanje uporabe biogoriv, celotna prodaja goriva za uporabo v prometu in 

delež biogoriv“ 2013 

Evropska komisija je v letu 2005 objavila projekt CICITAS II-MOBILIS, namenjen 

spodbujanju lokalnih skupnosti k trajnostnemu prometnemu razvoju, njegovemu uvajanju v 

okolje in ljudem prijaznih ter kar najbolj učinkovitih rešitev. Cilji projekta so bili testiranje 

uporabe biodizla kot pogonskega goriva za mestne avtobuse, zmanjšanje količine okolju 

škodljivih izpuhov in znižanje stroškov goriva. Javno podjetje Ljubljanski potniški promet 

(LPP) se je na pobudo Mestne občine Ljubljana vključil v to pobudo ter julija 2005 na dveh 

mestnih avtobusih začel s testiranji. V začetku so preizkušali mešanico z 80 odstotnim 

deležem fosilnega dizla in 20 odstotnim deležem biodizla, vendar so že leta 2006 zaradi težav 

pri skladiščenju goriva prešli na uporabo 100 odstotnega biodizla. Tako ga je, odvisno od 

vremenskih razmer, uporabljalo do 20 mestnih avtobusov vse do marca leta 2009, ko je s 

koncem projekta LPP ukinil uporabo čistega biodizla zaradi njegove neekonomičnosti 
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(povzeto po „Ukrepi za spodbujanje uporabe biogoriv, celotna prodaja goriva za uporabo v 

prometu in delež biogoriv“ 2013, str. 5). 

Združeni Arabski Emirati, država bogata z naftnimi viri, si je zastavila obsežnejši načrt, da z 

uporabo biodizla postanejo ena vodilnih držav v proizvodnji in uporabi obnovljivih virov 

energije. Podjetje NeutralFuels iz Dubaja je s podjetjem Mc’Donalds doseglo dogovor, kjer 

bodo uporabljeno rastlinsko olje iz njihovih restavracij predelovali v 100 odstotno biodizelsko 

gorivo. Z njim bodo v Združenih Arabskih Emiratih polnili rezervoarje tovornjakov tega 

svetovno poznanega podjetja s hitro prehrano. Podjetje Mc’Donalds je v svojih vozilih za 

dostavo hrane že uporabljal biodizel iz svojih restavracij, in sicer v Angliji in ne dolgo nazaj 

tudi v Avstriji (povzeto po TradeArabia News 2015 in Graves 2015).  

EUROBIODIESEL je projekt, ki se je začel že davnega leta 1992. Z njim se je dokazalo, da je 

tehnično in ekonomsko mogoče proizvajati in uporabljati biodizel v traktorjih, avtobusih in 

avtomobilih brez večjih tehničnih težav (KOM(2006), str. 15). 
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5 ZAKONODAJA NA PODROČJU BIOGORIV (OBSTOJEČE STANJE) 

Začetki politike Evropske unije do obnovljivih virov energije segajo v leto 1997, ko je bila 

sprejeta bela knjiga. Spodbudila jo je potreba po dekarbonizaciji energetskega sektorja in 

odpravi vedno večje odvisnosti od fosilnih goriv v politično nestabilnih regijah zunaj EU. 

Trenutno je evropska industrija na področju razvoja tehnologij obnovljive energije vodilna v 

svetu in zaposluje 1,5 milijona ljudi. Predvidevanja kažejo, da bi do leta 2020 lahko 

zaposlovala še dodatne 3 milijone ljudi. Spodbujanje obnovljive energije pomeni tudi razvoj 

različnih, večinoma domačih virov energije (COM(2011), str. 2).  

Direktiva EU 2003/30/ES je Sloveniji prinesla pomembne spremembe glede alternativnih 

goriv. Sprejeta je bila zakonodajna podlaga in finančne spodbude, ki bi naj bile dobra osnova 

za izvedbo ukrepov za spodbujanje rabe le-teh goriv. Vendar samo uvajanje kljub obetavnim 

napovedim o pozitivnih učinkih rabe biogoriv v Sloveniji ni šlo po zastavljenih ciljih. 

Slovenija trenutno zaostaja za referenčnimi vrednostnimi iz Evropske Direktive o spodbujanju 

rabe biogoriv in drugih obnovljivih goriv v prometu (2003/30/ES), saj naj bi delež biogoriv 

do konca leta 2015 v prometu znašal najmanj 7,5 odstotkov, po podatkih Agencije RS za 

okolje pa je znašal komaj 0,44 odstotkov. Do teh odmikov naj bi prišlo zaradi omejenih 

možnosti proizvodnje, nesorazmerji med cenami mineralnih goriv in biogoriv, obremenitvijo 

biogoriv s trošarino ter predvsem zaradi tržnih razmer, ki ne spodbujajo potrošnikov oziroma 

končnih uporabnikov k sami uporabi biogoriv (povzeto po Kovač in Bizjak 2016, str. 1). 

Dva ključna razloga, ki sta spodbudila spremembo v političnem pristopu in sprejetju nove 

Direktive o obnovljivih virih energije leta 2009, sta bila neustrezen napredek vseh držav, 

članic EU, do dogovorjenih ciljev ter potreba po spodbujanju razvoja obnovljive energije. 

Nova direktiva v celoti obravnava porabo energije, vključno z ogrevanjem in hlajenjem, ter 

določa pravno zavezujoče nacionalne cilje, s katerimi bi lahko EU do leta 2020 dosegla 20-

odstotni delež obnovljive energije. Vsebuje tudi okrepljene določbe za lažji razvoj obnovljive 

energije, kakršna je pravna obveznost držav članic, da pripravijo nacionalne akcijske načrte za 

obnovljivo energijo, reformirajo sisteme načrtovanja in razvijejo omrežja električne energije 

(COM(2011), str. 3). 

Vlada Republike Slovenije je 8. julija 2010 sprejela končno verzijo nacionalnega akcijskega 

načrta za obnovljive vire energije (AN OVE) za obdobje 2010-2020, ki je bil objavljan na 

portalu Energetika, Ministrstva za infrastrukturo in obsega („Akcijski načrt za obnovljive vire 

energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) Slovenija“ 2010, str. 1–2):  

- narodno politiko, cilje in usmeritve za obnovljive vire energije; 

- pričakovano bruto rabo končne energije za to obdobje; 

- ukrepe za doseganje zastavljenih ciljev. 
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Slovenija si je zastavila naslednje cilje energetske politike za obnovljive vire energije, in sicer 

(„Akcijski načrt za obnovljivo energijo | Portal Energetika“ 2016):  

- v končni rabi energije zagotoviti 25-odstotni delež obnovljivih virov energije in 10-

odstotni delež v prometu, 

- za gospodarski razvoj uveljaviti učinkovitejšo rabo energije in rabo iz obnovljivih virov 

energije, 

- delež obnovljivih virov energije se mora na dolgi rok povečati, kar se mora poznati v 

končni rabi energije do leta 2030 in dalje. 

Preglednica 2: Zastavljeni ciljni deleži obnovljivih virov energije v bruto končni rabi 

energije za posamezni sektor do leta 2020 

Sektor OVE Ciljni delež  

Ogrevanje in hlajenje 30,8 % 

Električna energija 39,3 % 

Promet 10,5 % 

Vir: „Akcijski načrt za obnovljivo energijo | Portal Energetika“ 2016 

5.1 Vsebnost biogoriv za pogon motornih vozil 

V letu 2012 se je v prometu na območju Republike Slovenije za pogonska goriva mineralnega 

izvora nadomeščala predvsem z biodizlom. V manjšem obsegu so se nadomeščali z drugimi 

biogorivi, kot sta bioetanol in bio ETBE. Kot pogonsko gorivo se je biodizel uporabljal 

pretežno v mešanici z običajnim fosilnim dizelskim gorivom, v manjši meri pa tudi kot čisti 

biodizel. Večina biogoriva je bila prodana kot mešanica biodizla in dizla, pri čemer vsebnost 

biodizla večinoma ni presegla 5 odstotkov, oziroma je povprečni masni delež biogoriv v 

gorivih za transport znašal le 3,16 odstotkov (54. redna seja Vlade RS, dne 14. april 2014, 

Sporočilo za javnost, točka 2č Vračilo trošarine za dodana biogoriva, Urad vlade RS za 

komuniciranje).  

Poskusno se je biodizel, primešan dizelskemu gorivu, namenjenemu pogonu motornih vozil v 

cestnem prometu, uporabljal že v letu 2004. Delež, ki je bil mešan s fosilnimi gorivi, se je 

postopno povečeval, vendar niso bile nikoli dosežene predpisane kvote, kakor tudi ne pri 

drugih biogorivih (npr. bioetanol). Leta 2010 se je večina biogoriva prodala kot mešanica 

biodizla z dizlom, ampak vsebnost biodizla ni presegla 5 odstotkov (Kovač in Bizjak 2016, 

str. 3). 



 

24 

 

Preglednica 3: Prodaja biogoriv v tekočih gorivih in njihovi deleži v Sloveniji od 2012 do 

2015 

Biogoriva v tekočih 

gorivih 

2012 2013 2014 2015 

 ton  % ton % ton % ton % 

Biodizel v dizlu 51 879 3,66 56 446 4,04 149 1,68 250 0,44 

Čisti biodizel 1 092 100 1 662 100 2 985 100 2 521 100 

Bioetanol v bencinu 8 203 1,58 8 664 1,84 9 329 2,08 9 145 2,12 

Vir: Kovač in Bizjak 2016, str. 3-4 

V letošnjem letu 2016 bo Vlada Republike Slovenije sprejela novo uredbo o rabi biogoriv v 

cestnem prometu. Ta bo temeljila na novih osnovah oziroma bo usklajena z Evropsko 

Direktivo 2009/28/ES in na njeni osnovi sprejetim Akcijskim načrtom za obnovljive vire 

energije do leta 2020 (AN OVE) (Kovač in Bizjak 2016, str. 3). Slovenija si je za cilj do leta 

2020 zastavila 25-odstotni delež OVE v končni rabi energije ter najmanj 10-odstotni delež v 

prometu. V bruto končno rabo energije iz obnovljivih virov energije spadajo trije sektorji,  in 

sicer: ogrevanje in hlajenje, električna energija ter promet, za njih je predviden skupni 25-

odstotni delež OVE. V Akcijskem načrtu so za vsak sektor posebej predvideni ukrepi za 

doseganje zastavljenih nacionalnih letnih ciljev do leta 2020. Za prometni sektor se je določil 

delež biogoriv v pogonskih gorivih, kjer se največji delež primešavanja biogoriv, kjer še ne 

obstaja obveznost obveščanja končnega uporabnika o dodanem biogorivu pri dizelskem 

gorivu poveča na 7 odstotkov ter pri bencinskem na 10 odstotkov. Distributerjem pogonskih 

goriv se je določila minimalna letna kvota prodanega biogoriva. Od vseh prodanih goriv za 

pogon motornih vozil v prometu mora distributer zagotoviti, da bo na območje Republike 

Slovenije do leta 2020 dana zastavljena minimalna letna kvota biogoriv, ki mora znašati 10 

odstotkov („Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) 

Slovenija“ 2010, str. 9).  

Preglednica 4: Zastavljene minimalne povprečne letne kvote v promet do leta 2020 

Leto Zastavljena povprečna letna 

kvota 

2013 2,98 % 

2014 3,58 % 

2015 

2016 

2017 

2018 

2019 

2020 

4,30 % 

5,16 % 

6,20 % 

7,00 % 

8,40 % 

10,00 % 

Vir: „Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 (AN OVE) Slovenija“ 

2010 
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5.2 Ukrepi za zmanjševanje toplogrednih plinov v prometu 

Toplogredni plini v svetu predstavljajo velik problem, ki se je začel kazati v času 

industrializacije, ko so se močno povečali izpusti v zrak. V začetku so se škodljivi vplivi 

izpustov kazali pri zdravju ljudi in vegetaciji. V zadnjem času pa se vsi vedno bolj zavedamo 

škodljivih vplivov toplogrednih plinov v ozračje, ker vplivajo na podnebje našega planeta. 

Prekomerna koncentracija toplogrednih plinov vpliva na učinek tople grede, ki se lahko 

poveča bolj kot je za Zemljo običajno (ARSO 2016e). Takrat se lahko tako za ljudi, živali in 

tudi rastline pojavijo težave. Višja temperatura vpliva na ledenike, ki se začnejo topiti, s tem 

se posledično dviguje gladina morja, vse skupaj pa vpliva na spremembo podnebja („Učinek 

tople grede“ 2009, str. 3). 

Med emisijami iz sektorjev, za katere velja Odločba 406/2009/ES, ki sta jo sprejela Evropski 

parlament in Svet o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, je 

imel v letu 2011 največji delež sektor promet, ki je znašal 49,5 odstotkov, za njim je sledila 

raba goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih s 17 odstotnim deležem ter kmetijstvo s 

16,5 odstotnim deležem emisij toplogrednih plinov („Operativni program ukrepov zmanjšanja 

toplogrednih plinov do leta 2020“ 2014, str. 24). Deleži emisij toplogrednih plinov po 

sektorjih so prikazane na grafu 5. 

 

Slika 7: Deleži emisij TPG po sektorjih v letu 2011 

Vir: „Operativni program ukrepov zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2020“ 2014 

K mednarodni viziji za preprečitev nevarnih posledic podnebnih sprememb in zadržanje rasti 

globalne temperature pod 2°C s prehodom na gospodarstvo, ki v celoti ločuje gospodarsko 

rast od emisij toplogrednih plinov do leta 2020, se je pridružila tudi Slovenija. Konec leta 

2008 so bili sprejeti novi pravno zavezujoči cilji, ki so bili sprejeti v okviru podnebno-

energetskega zakonodajnega paketa v skladu z Odločbo 406/2009/ES. Ukrepi so bili 

opredeljeni v Operativnem programu ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do 



 

26 

 

leta 2020 (OP TGP 2020) („Operativni program ukrepov zmanjšanja toplogrednih plinov do 

leta 2020“ 2014, str. 17).  

Gibanje emisij po sektorjih zelo variira. Od leta 2005 do leta 2011 so se  emisije iz prometa 

povečale za 28,7 odstotkov, za 24,4 odstotkov pa so se zmanjšale emisije iz rabe goriv v 

gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih, kakor tudi v kmetijstvu za 5,1 odstotek. V 

povprečju so se od leta 2005 do 2011 skupne emisije toplogrednih plinov zmanjšale za 3,4 

odstotke („Operativni program ukrepov zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2020“ 2014, 

str. 4).  

Promet je ključni sektor pri doseganju državnih ciljev do leta 2020, saj je lata 2011 obsegal 

okrog 40 odstotkov končne energije in okrog 50 odstotkov emisij toplogrednih plinov iz vseh 

sektorjev. Emisije v prometu zelo hitro naraščajo, vendar imajo ukrepi v Sloveniji na delež 

tranzitnega prometa omejen vpliv, ki pa bi lahko zelo vplival na zastavljene cilje. Slovenija si 

je za svoj dolgoročni cilj zastavila najmanj polovično zmanjšanje emisij iz sektorja promet do 

leta 2050 (OP TGP 2020, str. 45). V Operativnem programu ukrepov zmanjševanja emisij 

toplogrednih plinov do leta 2020 (2014, str. 45), je bilo za aktivnosti usmerjene v trajnostni 

prevoz navedeno  uveljavljanje nizkoogljičnih tehnologij in zagotavljanje enake ali boljše 

kakovosti življenja z manj prevoženimi kilometri. Do leta 2020 se bodo ukrepi usmerili 

predvsem v izboljšanje učinkovitosti vozil, spodbujanje tehnologij in goriv z nižjimi 

emisijami CO2, izboljšanje kakovosti in dostopnosti javnega prometa za povečanje njegove 

uporabe in optimiranje prevoza. Z uveljavljanjem trajnostnega prometa si Slovenija želi do 

leta 2020 doseči cilj zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 9 odstotkov glede na leto 2008. 

»K zmanjševanju emisij zelo pomembno prispeva tudi povečanje deleža biogoriv, kjer se 

upošteva, da bo velik del pridobljen iz odpadkov. Med biogoriva spadajo biogoriva prve in 

druge generacije ter tudi biometan« („Operativni program ukrepov zmanjšanja toplogrednih 

plinov do leta 2020“ 2014, str. 49). Predvidena manjša raba goriv v prometu ob tehnoloških 

ukrepih naj bi zmanjšala emisije škodljivih snovi v zraku, kar bi posredno tudi pozitivno 

vplivalo na zdravje ljudi ter zmanjševalo odvisnost od uvoza goriv. 

Nekateri dejavniki, ki vplivajo na emisije v prometu, so („Operativni program ukrepov 

zmanjšanja toplogrednih plinov do leta 2020“ 2014, str. 46): 

- učinkovitost vozil in vožnje;  

- dostopnost javnega potniškega prometa ter posledično ukrepi, ki so usmerjeni v 

zmanjševanje potreb po transportu;  

- uveljavljanje novih in inovativnih tehnologij ter goriv z nižjimi emisijami CO2; 

- razvoj trajnostne prometne infrastrukture. 
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5.3 Kakovost biogoriv 

Med najpomembnejše strateške trajnostne cilje energetike ima področje tekočih pogonskih in 

drugih goriv. Vlade držav in mednarodne organizacije, kot je na primer Organizacija 

združenih narodov, s sprejemanjem okoljskih in drugih sorodnih zakonodaj upravljajo med 

različnimi interesi. Trajnostni cilji družbe naj bi zajezili naraščajoče onesnaževanje ter  

obvladali klimatske spremembe, za katere je odgovoren človek. Eden izmed pomembnejših 

ciljev na tem področju pa je razvoj alternativnih in/ali obnovljivih virov energije, ki bi se v 

prihodnje uporabljali v praksi ter posledično zagotavljali višji nivo kakovosti življenja. 

Slovenija se odziva na te procese s sprejemanjem ustrezne zakonodaje (Zakon o varstvu 

okolja), s podzakonskimi predpisi, ki so v skladu z evropskimi direktivami (Uredba o 

fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv) in drugimi gospodarskimi ukrepi (ARSO 2016a).  

Uredba o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11 in 64/14) 

opredeljuje lastnosti biodizela (FAME), proizvedenega iz maščob rastlinskega ali živalskega 

izvora v fizikalno-kemijsko lastnost goriva za dizelske motorje, ki mora biti skladna s 

standardom SIST EN 14214. 

V 5. členu Uredbe o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv je predpisano, da se lahko da 

na trg dizelsko gorivo, v katerem je primešan biodizel, ne glede na njegovo vsebnost 

(količino). V primeru, da je vsebnost biodizla, primešanega dizlu, višja od 7 odstotkov, mora 

distributer končne uporabnike takega goriva obvestiti.  

Preglednica 5: Okoljske  specifikacije  za  goriva  na  trgu,  namenjena  vozilom,  

opremljenim  z motorjem na kompresijski vžig 

Parameter Enota Najmanjša 

vrednost 

Največja 

vrednost 

Cetansko število  51 - 

Gostota pri 15 °C kg/m3 - 845,0 

Destilacija, 95 % v/v °C - 360 

Policiklični aromatski ogljikovodiki % m/m - 8,0 

Vsebnost žvepla mg/kg - 10 

Vsebnost FAME določena skladno s 

standardom SIST EN 14078 
% v/v - 7,0 

Vir: Priloga 1 k Uredbi o fizikalno-kemijskih lastnostih tekočih goriv (Uradni list RS, št. 74/11 

in 64/14) 

5.4 Zakon o trošarinah 

Pomembni mejniki so se postavili z uvedbo Zakona o trošarinah (Uradni list RS, št. 02/07), ki 

je do nedavnega določal, da je uporaba biogoriva v čisti obliki kot pogonsko gorivo 

oproščeno plačila trošarinskih dajatev, in je hkrati tudi izključeno iz sistema nadzora 
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trošarinskega nadzora. V primeru, da se biogoriva mešajo s fosilnimi gorivi, je oprostitev 

plačila trošarine mogoče uveljavljati do največ 5 odstotkov. Z uvedbo novega Zakona o 

spremembah in dopolnitvah Zakona o trošarinah ZTro-N leta 2014 so bile sprejete posebne 

določbe, s katerim se v 66. členu pooblasti Vlado in Ministrstvo za finance, da lahko do 20 

odstotkov zmanjša ali do 40 odstotkov poveča odstotek vračila plačane trošarine ali oprostitve 

plačila trošarine, določene s tem zakonom, za energente, ki se porabijo za industrijsko 

komercialni namen, za pogon kmetijske in gozdarske mehanizacije ter za dodana biogoriva in 

do 20 odstotkov poveča znesek trošarine, nad katerim se vrača trošarina za plinsko olje, 

porabljeno kot pogonsko gorivo za komercialni prevoz (ZTro-N, člen 66, točka 1, alineja 5). 

Iz uredbe o določitvi trošarine za energente (Uradni list RS, št.7/16) je razvidno, da se 

trošarina na biogoriva iz šestega odstavka 53. člena ZTro (bioetanol, biodizel, etil-tertio-

butileter, bioplin, biodimetileter, biometanol) obračuna v znesku  0,0000 €. 

Ti ukrepi so bili sprejeti z namenom realizacije državnega proračuna za leto 2014 za 

pokrivanje izpada dohodkov iz naslova davka na nepremičnine. In sicer, kot je že bilo 

omenjeno, se je ukinila oprostitev znižanja trošarin za biogoriva, ki se mešajo s fosilnimi 

gorivi. Ukrep znižanja trošarin za biogoriva je namenjen spodbujanju uporabe biogoriv. 

Ugodnosti tega ukrepa prejmejo trgovci naftnih derivatov kot nadomestilo za višje stroške 

nakupa oziroma proizvodnje biogoriv. Dejanska ugodnost je odvisna od višine deleža, s 

katerim se biogoriva mešajo s fosilnimi gorivi. Nižja trošarina mešanice goriv z biogorivi se 

ne odraža v nižji ceni za potrošnika, saj je cena enaka kot »čisto« fosilno gorivo. Ta davčna 

olajšava spodbuja distributerje pogonskih goriv, da trgu ponudijo fosilna goriva, katerim so že  

dodana biogoriva. Kupec za mešanico fosilnega goriva z biogorivom plača polno trošarino. 

Distributerji pogonskih goriv pa obdržijo razliko med polno trošarino in oprostitvijo plačila 

trošarine za dodano biogorivo. Gorivo, kateremu je dodan do 7 odstotni delež biogoriv, se 

prodaja kot fosilno gorivo, brez označbe, katera bi nakazovala, da gre za mešanico fosilnih 

goriv z biogorivi. Leta 2012 je znašala oprostitev plačila trošarine distributerjem 24 milijonov 

evrov (54. redna seja Vlade RS, dne 14. april 2014, Sporočilo za javnost, točka 2č Vračilo 

trošarine za dodana biogoriva, Urad vlade RS za komuniciranje). 

5.5 Uvajanje alternativnih vrst goriv v prometu 

Investicije in razvoj v alternativne vire poteka že kar nekaj časa. Podpora alternativnim 

gorivom pa je tudi obdavčitev energentov glede na emisije CO2 in energijsko vsebnost. 

Zakonodaja EU omejuje emisije CO2 iz avtomobilov in lahkih tovornih vozil ter spodbuja 

industrijo k razvoju tehnologij za alternativna goriva z nizkimi emisijami CO2. 

Različne tehnološke možnosti v različnih delih Evrope vodijo k razdrobljenosti notranjega 

trga, kar ustvarja meje med tehnologijami in s tem ovire za mobilnost vozil na alternativna 

goriva. Tržni preboj teh goriv ovira slaba infrastruktura in enotne tehnične specifikacije. 

Evropska unija predlaga vseevropsko usklajevanje za ustrezno zagotavljanje delovanja 
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notranjega trga in obsežne rabe alternativnih goriv. Bistveno za pritegnitev zasebnih investicij 

v ta goriva je stabilen okvir politik z zavezujočimi cilji za izgradnjo in odpiranje infrastruktur 

brez obremenjevanja javnih proračunov. Zaupanje potrošnikov bi morala zagotoviti javna 

intervencija že na zgodnji stopnji vzpostavljanja trga.  

Dolgoročna strategija za alternativna goriva mora biti skladna ter ustrezati potrebam po vseh 

vrstah energije za prevoz, hkrati pa mora biti usklajena tudi s strategijo Evropa 2020, vključno 

z dekarbonizacijo. Za določene vrste prometa so omejene možnosti alternativnih goriv; to 

velja predvsem za cestni tovorni promet na dolge razdalje in letalstvo. Ob upoštevanju potreb 

posamezne vrste prevoza je potrebno slediti vsem glavnim možnostim na področju 

alternativnih goriv, saj za prihodnost mobilnosti ni rešitev samo v enem gorivu. Za 

zadovoljitev dolgoročnih potreb po vseh vrstah prevoza z alternativnimi viri si je Unija 

zamislila strateški pristop, ki mora temeljiti na celostni mešanici alternativnih goriv. Za 

ohranitev nevtralnosti do tehnologij morajo v strategijo biti vključene vse možnosti 

alternativnih goriv, brez dajanja prednosti določenemu gorivu. 

 

Slika 8: Pokritost vrst prevoza in razdalje prevoza glede na glavna alternativna goriva 

Vir: COM(2013), str. 4 

Prednostna področja, ki jih Unija predlaga za nadaljnje ukrepe EU so (COM(2013), str. 8-10): 

- Infrastruktura za alternativna goriva. Glavni korak je bil storjen oktobra 2014, ko se je 

sprejela direktiva o infrastrukturi za alternativna goriva (2014/94/EU). S tem se je rešil 

problem “kokoši in jajca”, kjer se infrastruktura ni zgradila, ker ni bilo zadostnega števila 

vozil in plovil. Industrija jih ni prodajala po konkurenčnih cenah, ker ni bilo zadostnega 

povpraševanja, posledično pa jih uporabniki tudi niso kupovali. 

- Razvoj enotnih tehničnih specifikacij za infrastrukturo za alternativna goriva obravnava 

direktiva za infrastrukturo. Specifikacije služijo kot vmesnik med električnimi vozili in 

polnilnimi postajami. Prav tako pa so pomembne za vodik, za dovajanje biometana v 

zemeljski plin ter za polnilne postaje za točenje SZP in UZP. Kar zadeva biogoriv, je zanje 

še potrebno oblikovati standarde za visokoodstotne mešanice. 

- Sprejemljivost za potrošnike podpira pobuda Obzorje 2020 (Evropska komisija 2014). 

Državljane je potrebno informirati o novih tehnoloških konceptih, kar bi lahko povečali s 
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kampanjami obveščanja in velikimi demonstracijskimi projekti. Pomembno je vzpostaviti 

soglasja informacij za potrošnike glede kakovosti goriv in skladnosti vozil ter 

razpoložljivosti polnilnih postaj in postaj za točenje goriva, kot tudi o okoljskih, finančnih 

in varnostnih vidikih, da se ustvari sprejemljivost za potrošnika, zlasti za biogoriva in 

sintetična goriva. 

- Nova partnerstva bi morala podpirati tehnološki razvoj in pospešiti uvrstitev  na trg. Na 

podlagi izkušenj bi se moral nadaljevati razvoj javno-zasebnih partnerstev, kot je bila 

Evropska pobuda za zelene avtomobile, Skupno podjetje za gorivne celice in vodik, Čisto 

nebo in SESAR. Za vse vrste prevoza bi morali določiti prioritete za alternativna goriva 

glede na raziskave, demonstracijske ali tržne projekte v skladu z njihovimi različnimi 

stopnjami tehnološkega in tržnega razvoja. Potrebne so investicije v raziskave in razvoj 

naprednih biogoriv v letalstvu, da se doseže cilj dveh milijonov ton trajnostnih biogoriv za 

letalstvo v Uniji do leta 2020. 

 

V nadaljevanju bomo podrobneje predstavili pridelavo biodizla iz odpadnega jedilnega olja 

ter potrebno dokumentacijo in dovoljenja za zbiranje odpadnih jedilnih olj. 
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6 PRIDELAVA BIODIZLA IZ ODPADNEGA JEDILNEGA OLJA 

V kuhinjah in gospodinjstvih nastajajo pri izvajanju živilske dejavnosti odpadna jedilna olja 

in masti, ki po končani rabi v večini primerov postanejo odpadki. Za njih je potrebno 

poskrbeti tako kot določa Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi (Uradni list 

RS, št. 70/08), saj vplivajo na kakovost pitne vode in zraka. Vsa odpadna jedilna olja zaradi 

svojih negativnih vplivov na okolje sodijo v sklop nevarnih odpadkov, zaradi česar je 

pomembno zbiranje odpadnih olj in posledično preprečevanje onesnaževanja okolja. Odpadna 

olja so rabljene snovi, vendar še vedno niso popolnoma izrabljene. Njihove lastnosti 

omogočajo ponovno uporabo in so še vedno dobrina, ki ima svojo tržno vrednost. Tako se 

lahko uporabijo kot vir energije  v kurilnih napravah ali kot sekundarno gorivo v industrijski 

peči (povzeto po Kramer 2010, str. 10). 

Večino zbranega jedilnega olja se izvozi v države, članice EU, na predelavo v biodizel. V letu 

2008 se je izvozilo 1 520 ton teh odpadkov, drugi načini predelave pa so bili zagotovljeni za 

455 ton teh odpadkov. V Sloveniji se ne izvaja proizvodnja biodizla iz odpadnih jedilnih olj 

na industrijski ravni. Za samo izvajanje te dejavnosti je potrebno pridobiti okoljevarstveno 

dovoljenje, ki mora biti skladno z  Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega (Hribernik Laznik, Polanec, in Arso 2010, str. 4). 

Postopek pridobivanja biodizla iz odpadnega jedilnega olja poteka s kemijsko reakcijo 

estrifikacije, kjer olje skupaj z alkoholom tvori ester maščobnih kislin ali biodizel. Postopek 

obsega šest faz, v katerih se iz odpadnega jedilnega olja pridobi biodizel za končno uporabo. 

1. faza: Čiščenje odpadnega jedilnega olja 

V prvi fazi je potrebno zbrano odpadno jedilno olje očistiti vseh večjih ostankov hrane, ki so 

se znašli v olju, in drugih usedlin. Najlažje je olje pustiti v večjem rezervoarju (posodi) za 

surovo olje in počakati, da se večji delci usedejo na dno, na vrhu pa ostane čisto olje. Za lažje 

filtriranje takšnega olja ga je najbolje v drugi posodi segreti približno do 35°C, da postane 

bolj viskozno.  

2. faza: Dehidracija odpadnega jedilnega olja 

Dehidracija ali izsušitev vode iz olja. Vsako olje vsebuje nekaj vode, posebno veliko pa je 

vsebuje odpadno jedilno olje, zaradi česar ga je potrebno izsušiti. Voda v olju upočasni 

reakcijo in povzroči saponifikacijo (umiljenje). Dehidracija poteka tako, da se olje segreva do 

100°C in se ga meša. S tem se omogoči izhlapevanje vode iz olja. V primeru, da olje ne 

vsebuje vode, ga ni potrebno pregrevati, s čimer se prihrani čas in energija. 

3. faza: Nevtralizacija maščobnih kislin 

Nevtralizacija maščobnih kislin je najzahtevnejši in najpomembnejši postopek v celotnem 

procesu, zato je zelo pomembno, da se izvede pravilno in zelo natančno. S titracjio se določi 
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količina katalizatorja (NaOH, KOH, H2SO4), ki je potrebna za nevtralizacijo maščobnih 

kislin. Za potek reakcije je potrebno določiti proste maščobne kisline, ki so nastale pri sami 

uporabi olja. Za liter odpadnega jedilnega olja se porabi približno 3,5 gramov natrijevega 

hidroksida. Zaradi različne gostote olja je priporočljivo olje stehtati, da so izračuni pravilnejši. 

4. faza: Trans-estrifikacija 

Za potek trans-estrifikacije je potrebno pripraviti katalizator, ki se ga stopi v alkoholu. Na 

primer, da se natrijev hidroksid (NaOH) vmeša v metanol ter se tako dobi natrijev metoksid 

oziroma natrijev metaonat, ki se ga kasneje doda olju. Za pravilen potek reakcije je potrebno 

upoštevati navodilo in dodati 20 odstotkov alkohola glede na maso olja. Tako se na primer za 

100 kilogramov olja uporabi 20 kilogramov metanola. Pri pripravi natrijevega metoksida 

poteka eksotermna reakcija, ki sprošča toploto in plin, ki se ga ne sme vdihovati. Zato so 

pomembni ustrezni pogoji dela kakor tudi zaščita. Za potek reakcije mora biti olje segreto na 

temperaturo 48-54 °C, potem pa se doda katalizator, stopljen v alkoholu. Reakcija traja od 30 

do 60 minut in pri tem je potrebno temperaturo ves čas preverjati.  

5. faza: Glicerolna in estrska faza 

Po končani reakciji sledi ohlajanje in usedanje raztopine, tako da se faze ločijo med seboj. 

Nastanejo dve fazi, in sicer zgornja estrska faza, ki je v večini sestavljena iz metilnih estrov in 

nekaj neizreagiranega metanola ter vodo v sledovih. Spodnja glicerolna faza je težja in se v 

njej nahaja glicerol, ki ima večjo gostoto od metilnih estrov, zaradi česar se usede na tla. 

Poleg glicerola pa se pojavlja še katalizator, neizreagirano olje, neizreagiran alkohol, nekaj 

vode in mila. Estrsko fazo je potrebno ločiti v drugo posodo, v kateri se metilni estri 

(biodizel) opere in posuši. 

6. faza: Pranje in sušenje biodizla 

Biodizel lahko peremo s tako imenovanim suhim pranjem ali pranjem z vodo, s katerim 

ločimo milo od metilnih estrov. Pri suhem pranju se uporabljajo ionizatorji, ki milo iz biodizla 

pretvarjajo nazaj v olje. Postopek s pranjem z vodo pa zahteva več ponovitev, vsaj tri, da dobi 

voda pH 7. Boljši učinek pranja se doseže, če je voda topla. Ko se dobi želen rezultat pranja, 

je potrebno biodizel samo še posušiti. S tem postopkom se izloči vsa voda iz biodizla in s tem 

je tudi pripravljen za uporabo. Preden se biodizel da na trg za končno uporabo, se naredi 

analiza, kjer se ugotavlja ali biodizel zadostuje evropskemu standardu za biodizel EN14214. 

Zaradi rokovanja z nevarnimi in strupenimi snovmi je potrebno dosledno upoštevati varnostne 

predpise. Zaposleni morajo biti usposobljeni za ravnanje s temi snovmi, da ne pride do 

nepotrebnih nesreč. Prav tako mora biti skladišče primerno urejeno za skladiščenje teh snovi 

kot tudi samega biodizla.  
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6.1 Zbiranje odpadnega jedilnega olja v Sloveniji 

Odpadna jedilna olja je prepovedano mešati z drugimi odpadki, jih odvajati v javno 

kanalizacijo, v male komunalne čistilne naprave, greznice ali neposredno v vodo in jih 

izpuščati v tla oziroma na tla (Uredba o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in mastmi, Uradni 

list RS, št. 70/08, člen 4). Odpadna olja zaradi svojih negativnih vplivov na okolje sodijo med 

nevarne odpadke, zaradi česar jih je potrebno zbirati ločeno in s tem preprečevati 

onesnaževanje okolja. Večinoma se zbirajo v posameznih zbirnih centrih z zajemanjem 

manjših količin. Po Odredbi o ravnanju z ločeno zbranimi frakcijami pri opravljanju javne 

službe ravnanja s komunalnimi odpadki (Uradni list RS, št 21/01) bi na območju vsake občine 

in v vsakem naselju z več kot 8 000 prebivalci moral biti urejen najmanj en zbirni center. Po 

podatkih Agencije RS za okolje količina nastalih in zbranih odpadnih jedilnih olj narašča. K 

naraščanju zbranih odpadnih olj pa prispevajo zbiralci olj kot tudi javne službe, ki izvajajo 

zbiranja in prevoz komunalnih odpadkov (Hribernik Laznik, Polanec, in Arso 2010, str. 4). 

V Uredbi o odstranjevanju odpadnih olj (Uradni list RS, št. 25/08) je kot zbiralec odpadnih 

jedilnih olj opredeljena oseba, ki v skladu s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki in kot 

dejavnost opravlja zbiranje odpadnih olj. Po Uredbi o ravnanju z odpadnimi jedilnimi olji in 

mastmi, člen 9 (Uradni list RS, št. 70/08), lahko zbiralec začne z zbiranjem odpadnih jedilnih 

olj, ko pridobi potrdilo Ministrstva za okolje o vpisu v evidenco zbiralcev odpadkov v skladu 

s predpisom, ki ureja ravnanje z odpadki. V Prilogi 1 je prikazana vloga za pridobitev potrdila 

o vpis v evidenco zbiralcev oodpadkov. Za pridobitev dovoljenja lahko zaprosi pravna oseba 

ali samostojni podjetnik posameznik, če (Uradni list RS, št. 34/08, člen 16): 

- je registriran za opravljanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov v skladu s predpisom, 

ki ureja klasifikacijo dejavnosti; 

- ima objekte, urejene skladno s predpisi, skupaj z vgrajenimi inštalacijami in opremo, s 

katero se zagotavlja preprečevanje škodljivih vplivov na okolje ter možen prevzem 

odpadkov in njihov prevoz; 

- ima zagotovljeno oddajo odpadkov v obdelavo (ponovna uporaba ali odstranjevanje) ter 

- ni bil izbrisan iz evidence zbiralcev odpadkov v zadnjih dveh letih zaradi neizpolnjevanja 

pogojev za vpis v evidenco zbiralcev odpadkov in nepravilnega ravnanja z odpadki. 

Odpadno jedilno olje se skladno z Uredbo o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) v 

prilogi sedem, uvršča med odpadke s klasifikacijsko številko 20 01 25. Za zbrana odpadna 

olja mora zbiralec zagotoviti ponovno uporabo ali odstranjevanje. Na prevzemnem mestu ali v 

zbiralnici je potrebno pred prevzemom odpadnih olj odvzeti vzorec odpadnega olja za analizo. 

Zbiralec mora za vsako prevzemno mesto in zbiralnico posebej voditi evidenco o odpadnih 

oljih, iz katere je razvidna (Kramer 2010, str. 18–19): 
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- celotna zbrana količina odpadnih olj ločeno, glede na nastanek pri uporabi olja in glede na 

način ponovne uporabe ali odstranjevanja; 

- prevzemna mesta in zbiralnice, kjer se prevzemajo odpadna olja; 

- oddana količina odpadnih olj v ponovno uporabo ali odstranjevanje po izvajalcih in 

- celotna oddana količina odpadnih olj. 

Sestavni del evidence o odpadnih oljih so evidenčni listi povzročiteljev in evidenčni listi, ki 

jih zbiralcu vrnejo izvajalci ponovne uporabe ali odstranjevalci. Na podlagi zakonodaje o 

ravnanju z odpadki so zbiralci odpadnih olj dolžni enkrat letno Agenciji RS za okolje poročati 

o ravnanju z odpadki, najkasneje do 31. marca tekočega leta (povzeto po ARSO 2016a). 

6.2 Standardna kvalifikacija dejavnosti 

Vsako podjetje, preden začne poslovati, mora opredeliti svojo glavno dejavnost, v kateri bo 

delovalo, ter dejavnosti, ki jih posledično opravlja, če želi opravljati svojo glavno dejavnost. 

Za potrebe uradnih in drugih administrativnih podatkov ter statistik in analitik v državi so 

dejavnosti, ki jih podjetja lahko opravljajo, opredeljena v obveznem nacionalnem standardu 

SKD (standardni klasifikaciji dejavnosti). Tukaj se na podlagi podatkov, ki jih prejmejo enote 

poslovnega registra, določi šifra dejavnosti v skladu s SKD pri vpisu gospodarskega subjekta 

v Poslovni register Slovenije (AJPES 2016). 

 Za ustanovitev podjetja niso predpisani posebni pogoji; so pa predpisani za opravljanje 

nekaterih dejavnosti. Te dejavnosti so regulirane in pogojene s posebni pogoji, ki jih mora 

podjetnik, ki registrira takšno dejavnost, izpolnjevati. Za neregulirane dejavnosti ni določenih 

posebnih pogojev, zato jih lahko opravlja kdorkoli brez kakršnih koli pogojev (Kovačič 2011, 

str. 2; Data d.o.o. 2012). 

V našem primeru je potrebno za zbiranje odpadnih jedilnih olj in njihovo predelavo po SKD 

registrirati dejavnost za: 

- zbiranje in odvoz odpadkov s šifro 38.100, 

- pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkov s šifro 38.320, kjer je 

opredeljena predelava uporabljenega jedilnega olja in masti v sekundarne surovine in  

- proizvodnja drugih organskih osnovnih kemikalij s šifro 20.140, kjer je opredeljena 

proizvodnja tehničnih alkoholov in estrov s fermentacijo organskih surovin (kamor spada 

tudi proizvodnja metilnih estrov). 
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Za prvi dve dejavnosti, označeni s šifro 38.100 in 38.320, niso predpisani posebni pogoji za 

registracijo dejavnosti. Tretja dejavnost, označena s šifro 20.140, pa je regulirana in so za 

registracijo te dejavnosti predpisani posebni pogoji, ki jih bomo opisali v nadaljevanju. 

6.3 Okoljevarstveno dovoljenje 

V začetku, pred samim izvajanjem dejavnosti, ki lahko pomembno vpliva na okolje, je 

potrebno presoditi vplive te dejavnosti na okolje. V upravnem postopku  na Agenciji RS za 

okolje se za vrste posegov, za katere ni obvezna presoja, izvede predhoden postopek v 

katerem se ugotavlja potrebnost presoje vpliva na okolje. Vodi ga Sektor za presoje vplivov 

na okolje, ki je del Urada za varstvo okolja in narave. V tem postopku se na podlagi določenih 

meril ugotavlja, ali je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 

soglasje. Na podlagi postopka o presoji vplivov na okolje in ugotovljenih sprejemljivih 

vplivih dejavnosti na okolje se izda okoljevarstveno soglasje, v katerem se, če je potrebno, 

določijo pogoji za izvedbo nameravanega posega (povzeto po ARSO 2016b). Vlogo za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja  mora vložiti upravljalec naprave in jo je potrebno 

oddati Agenciji RS za okolje pisno in elektronsko. Elektronski obrazec je potrebno poslati na 

elektronski naslov ovd_zrak.arso@gov.si, pisno vlogo s prilogami pa na naslov: Agencija RS 

za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana (ARSO 2016c). Na podlagi 21. člena Uredbe o 

ravnanju z odpadki mora vloga poleg podatkov o izvajalcu obdelave odpadkov vsebovati še 

podatke o napravi in njenem obratovanju ter o zagotavljanju ukrepov za preprečevanje 

škodljivih vplivov na okolje. 

V Prilogi 2 imamo prikazano vlogo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo 

(in) ali odstranjevanje odpadkov. Ta vsebuje podatke o vlagatelju, namenu pridobivanja 

okoljevarstvenega dovoljenja, podatke o napravi, ki bo odpadke obdelovala, količini in 

predvidenem postopku obdelave odpadkov. Skupaj z vlogo se morajo oddati še priloge, v 

katerih so dokazila o izpolnjevanju ustreznih pogojev, načrt ravnanja z odpadki in predvideti 

možne emisije, ki bi se lahko pojavile pri samem delovanju. 

Načrt ravnanja z odpadki, ki mora biti priložen vlogi za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja, mora vsebovati podatke o (21. člen Uradni list RS, št. 34/08) : 

- vrstah in izvoru odpadkov, 

- predvidenem postopku obdelave, 

- zmogljivosti naprav in uporabljenih tehnologijah, 

- produktih obdelave in možnostih nadaljnje uporabe, 

- predvidenih okoljevarstvenih ukrepih za preprečitev nenadzorovanih vplivov na okolje, 
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- ukrepih za izpolnjevanje pogojev, ki so skladni s predpisi o urejanju emisij snovi in 

energije v okolje. 

V 6. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, 

št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13) je predpisano, da za naprave, namenjene v raziskovalne 

namene, za katere je značilno poskusno laboratorijsko obratovanje, ni potrebno pridobiti 

okoljevarstvenega dovoljenja. Takšna naprava lahko obratuje največ tri leta in v tem času 

mora zagotoviti zadostno količino proizvodov, da jih lahko preizkusijo tretje osebe.  

Iz priloge 1 Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi 

(Uradni list RS, št. 96/14) je razvidno, da se v predelavo odpadkov v trdno gorivo uvršča tudi 

predelava jedilnega olja. Za predelavo odpadkov v trdno gorivo je potrebno pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje, vlogo zanj smo prikazali v Prilogi 3.  

 

V nadaljevanju bomo predstavili potrebno dokumentacijo za postavitev in obratovanje 

bencinske črpalke, tehnične predpise za gradnjo, opremo in vrste bencinskih servisov ter skrb 

za varnost na bencinskem servisu. 
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7 POSTAVITEV BENCINSKE ČRPALKE ZA BIODIZEL 

V Pravilniku o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil 

z gorivi (Uradni list RS, št. 111/2009) je bencinska črpalka oziroma bencinski servis 

opredeljen kot postaja za oskrbo cestnih vozil z gorivi na določenem zemljišču ali območju, ki 

je opremljeno z ustreznimi rezervoarji, točilnimi napravami, objektom za zaposlene in 

drugimi možnimi objekti ter je namenjeno oskrbi cestnih vozil s pogonskim gorivom in 

utekočinjenim naftnim plinom ter oskrbi gospodinjstev s kurilnim oljem in utekočinjenim 

naftnim plinom. 

Kratek opis zamišljene bencinske črpalke: 

- postavljena ob prometnici;  

- bencinski servis brez osebja; 

- dve točili mesti; 

- podzemno skladišče; 

- prodaja izključno čistega biodizla (B100); 

- črpalka, ločena od proizvodnje. 

7.1 Potrebna dovoljenje za postavitev 

Izgradnja in obratovanje bencinskih črpalk je pod visokim vplivom zakonskih standardov 

zaradi njihove osnovne namembnosti, oskrbe z gorivi. Bencinski servisi morajo izpolnjevati 

standarde na področju ekologije, varstva pred požarom in eksplozijo ter priključevanjem na 

prometnice. Mag. Aleksander Salkič, svetovalec predsednika uprave, ki že vrsto let dela na 

področju odnosov z javnostmi iz družbe Petrol, je za časnik Finance povedal, da se pri 

izgradnji bencinskega servisa loči načrtovanje in sama izgradnja. V načrtovanje je všteto 

projektiranje in upravni postopki, s katerimi se pridobi gradbeno dovoljenje. Načrtovanje je v 

večini primerov časovno daljše, saj ga je terminsko težko načrtovati v primerjavi z gradnjo, ki 

je lahko zaključena v treh do štirih mesecih (Finance 2009). 

7.1.1 Postopek pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja 

Presojo vplivov na okolje in pridobitev okoljevarstvenega soglasja je potrebno pridobiti pred 

začetkom izvajanja nameravanega posega, ki bi lahko imel posredne ali neposreden vplive na 

človeka, tla, vodo, zrak in biotsko  raznovrstnost. Presoja vplivov na okolje pa je obvezna za 

posege, ki lahko vplivajo na okolje zaradi svoje velikosti, obsega, lokacije ali drugih 

značilnosti  (SPVO 2016, str 1). 
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Postopek se začne na zahtevo nosilca nameravanega posega, kjer na Agenciji RS za okolje 

vloži vlogo, h kateri  mora biti priloženo poročilo o vplivih na okolje in projekt posega. 

Projekt posega za gradnjo mora vsebovati idejno zasnovo ali projekt, ki je obdelan na višji 

ravni, skladno s predpisi o gradnji objektov  (SPVO 2016, str. 1). 

Nato se v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja izvede presoja sprejemljivosti. Poročilo 

o vplivih na okolje lahko vsebuje tudi dodatek za presojo sprejemljivosti posega v naravo. V 

tem primeru se skupaj z izdanim okoljevarstvenim soglasjem šteje, da je bilo pridobljeno tudi 

naravovarstveno soglasje. Rok za izdajo odločbe je tri mesece od popolne vloge (SPVO 2016, 

str. 1-2). 

Kot smo že v prejšnji točki omenili, se na podlagi pridobljenega okoljevarstvenega soglasja 

pridobi okoljevarstveno dovoljenje. V našem primeru je za postavitev in obratovanje 

bencinske črpalke potrebno pridobiti tako presojo vplivov na okolje, okoljevarstveno soglasje 

kot tudi okoljevarstveno dovoljenje, saj gre za večje poseganje v okolje. Velikost objekta in 

lokacija morata biti v skladu s Pravilnikom o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje 

postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/2009). 

7.1.2 SKD 

Z vpisom v sodni register je potrebno določiti dejavnosti, s katerimi se bo naš gospodarski 

subjekt ukvarjal. Dejavnosti gospodarskih subjektov so določene v nacionalnem standardu 

SKD s šiframi, ki so določene za posamezne dejavnosti. Registracija nekaterih dejavnosti 

zahteva izpolnjevanje kriterijev, ki so za posamezno dejavnost določeni. Tudi v našem 

primeru je proizvodnja biodizla iz odpadnega jedilnega olja take vrste dejavnost, za katero je 

potrebno izpolnjevati posebne pogoje. Proizvodnja biodizla (metilnih estrov maščobnih 

kislin) spada po SKD v dejavnost za proizvodnjo drugih organskih kemikalij, s šifro 

dejavnosti 20.140. Za registracijo te dejavnosti je potrebno izpolnjevati posebne pogoje in 

pridobiti dovoljenje za rokovanje z nevarnimi kemikalijami, ki so razvrščene kot strupeni. 

44. člen Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03 - uradno prečiščeno besedilo, 47/04 

- ZdZPZ, 61/06 - ZBioP, 16/08 in 9/11) določa, da morajo pridobiti dovoljenje pravne in 

fizične osebe na območju RS, ki proizvajajo nevarne kemikalije, z njimi opravljajo promet, 

jih skladiščijo ali uporabljajo. 

Vloga za izdajo dovoljenja je objavljena na spletni strani Urada Republike Slovenije za 

kemikalije in  mora vsebovati spremni dopis, izpolnjen obrazec za pridobitev dovoljenja, in 

kadar je potrebno, tudi dokazilo o svetovalcu za kemikalije. Iz tega dokazila mora biti 

razvidno, da je predlagatelj določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje 

povezane s stopnjo in smerjo izobrazbe, ter da ima opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki 

urejajo proizvodnjo nevarnih kemikalij, prometa z njimi, skladiščenja ali uporabe nevarnih 
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kemikalij (Uradni list RS, št. 74/2011). Pisna vloga se lahko odda po pošti ali se osebno 

prinese v vložišče urada. Obrazec za pridobitev stalnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti 

proizvodnje, prometa in uporabe nevarnih kemikalij je prikazan v Prilogi 4.  

Po 45. členu Zakona o kemikalijah (Uradni list RS, št. 110/03) so pogoji, ki jih je potrebno 

izpolniti za pridobitev dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje, prometa in uporabe 

nevarnih kemikalij sledeči: 

- na območju RS mora imeti sedež ali podružnico, ki je pooblaščen za delovanje v 

njihovem imenu in za njihov račun; 

- zaposlene morajo biti strokovno usposobljene osebe glede na vrsto in obseg dejavnosti; 

- izvajati je potrebno tehnične ali organizacijske ukrepe, ki so potrebni za varovanje zdravja 

ljudi in okolja; 

- izpolnjevati morajo zahteve glede objektov ter zahteve glede razporejanja in varovanja 

posameznih skupin kemikalij; 

- jim ni bilo odvzeto prejeto dovoljenje zaradi zlorabe. 

Naslednja dejavnost, ki se nanaša na naš primer, je prodaja tekočih goriv za pogon vozil na 

območju RS in je po SKD označena s šifro dejavnosti 47.301 - Trgovina na drobno z lastnimi 

motornimi gorivi.  Za registracijo te dejavnosti ni predpisanih posebnih pogojev. 

7.2 Dovoljenja za gradnjo 

Pred začetkom gradnje je potrebno pridobiti gradbeno dovoljenje. Včasih je bila potrebna tudi 

pridobitev lokacijskega dovoljenja, ki ga sedaj ni potrebno več pridobivati. V samem začetku 

pridobivanja dovoljenj se je najprej potrebno obrniti na občino in pregledati občinski 

prostorski načrt (OPN) ter preveriti, ali je na izbrani lokaciji možna gradnja bencinskega 

servisa. V primeru, da v OPN ni predvidena gradnja bencinskega servisa, je za določitev 

ustrezne lokacije potrebno narediti različne analize, s katerimi se ugotovi ta ustreznost.  

Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, in z gradbenimi 

predpisi. Pred začetkom obratovanja bencinske črpalke je potrebno pri upravnem organu 

vložiti še zahtevo za pridobitev uporabnega dovoljenja, s katerim se lahko začne objekt 

uporabljati (eUprava 2016b). 

Vsa dovoljenja, ki jih je potrebno pridobiti, in posebni predpisi, ki jih je potrebno upoštevati 

pri načrtovanju za gradnjo bencinske črpalke, so predpisani v naslednjih zakonih in 

podzakonskih aktih: 
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- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 

80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. 

US in 14/15 – ZUUJFO);  

 

 

  

  

- Zakon o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 – uradno prečiščeno besedilo, 14/05 

– popr., 92/05 – ZJC-B, 93/05 – ZVMS, 111/05 – odl. US, 126/07, 108/09, 61/10 – ZRud-

1, 20/11 – odl. US, 57/12, 101/13 – ZDavNepr, 110/13 in 19/15);  

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08 2008);   

- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Uradni list RS, št. 18/13, 

24/13 in 26/13);  

- Zakon o vodah ZV-1 (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 

57/12, 100/13, 40/14 in 56/15); 

- Zakon o varstvu okolja ZVO-1 (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

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 in 30/16);  

- Pravilnik o tehničnih zahtevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil 

z gorivi (Uradni list RS, št. 111/09). 

7.2.1 Postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja 

Lokacija bencinske črpalke je pomembna, saj ima lahko pomembno strateško vlogo pri 

pridobivanju strank. Za določitev najboljše lokacije je dobro poznati, kje se naši ciljni kupci 

(odvzemniki) pogosto nahajajo, oziroma po katerih prometnicah se največkrat vozijo. To 

bomo najlažje ugotovili z raziskavami in analizami ter nato s pridobljenimi podatki locirali 

bencinsko črpalko na želeno mesto. Kot smo že v prejšnji točki omenili, je potrebno za želeno 

lokacijo preveriti ustreznost na občini. Kadar se izkaže potreba po gradnji, kjer le-ta ni 

predvidena, sprememba pa je omogočena, je potrebno prostorske načrte spreminjati, zaradi 

česar se postopki pridobivanja dovoljenja zavlečejo. 

Investitor se mora za spremembo občinskih prostorskih načrtov obrniti na občino, kjer se 

poda zahtevek za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN). Kadar 

občinski prostorski načrt ne omogoča želene gradnje, vendar dovoljuje spremembo 

podrobnejše namenske rabe, se mora izdelati OPPN. Možne spremembe so določene dokaj 
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natančno in obsegajo urbanistične, arhitekturne in krajinsko arhitekturne elemente urejanja 

prostora ter podaja izhodišča za urejanje infrastrukture in varovanja okolja s ciljem 

optimalnega umeščanja načrtovanih posegov v prostor (Piano 2014,  str. 2). V primeru, da je 

območje želena lokacija, označena kot stanovanjska površina, se lahko ta raba spremeni v 

stanovanjsko območje, kjer je omogočena tudi gradnja bencinske črpalke. Vendar to tudi 

pomeni, da je potrebno na območje vnesti bivalne vsebine, ne samo bencinske črpalke. V fazi 

osnutka se lahko naredi več  možnih variant, ki združujejo zasnovo različnih vsebin in 

upoštevajo morfologijo obstoječe pozidave (Piano 2014, str. 2). V postopku priprave OPPN 

mora občina omogočiti sodelovanje javnosti in upoštevati njihova stališča. Takšen OPPN 

občina posreduje naprej nosilcem urejanja prostora, kateri dajo v roku 30. dneh mnenje, ali 

predlog OPPN upošteva smernice. Na koncu občina v sprejem predloži usklajen OPPN 

občinskemu svetu. V primeru, da je iz njega razvidno upoštevanje zastavljenih smernice ter da 

je ministrstvo, pristojno za varstvo okolja, izdalo potrdilo, da so vplivi njegove izvedbe na 

okolje sprejemljivi, ga občinski svet sprejme in objavi v uradnem glasilu (Ahrim d.o.o. 2016). 

Za pridobitev celovite zbirke informacij o občinskih prostorskih ukrepih, območjih varovanja, 

namenski rabi prostora, prostorskih ukrepih, vrstah dopustnih dejavnostih ter o pripravi novih 

prostorskih aktov na območju želene gradnje je najboljše pridobiti lokacijsko informacijo, v 

kateri so zbrani vsi ti podatki. Izda jo pristojna občinska služba za urejanje prostora občine, v 

kateri se naj bi želena gradnja izvajala (MojPrihranek 2014). Lokacijska informacija se 

pridobi z oddajo vloge za pridobitev lokacijske informacije v vložišče občine, v kateri se 

zemljišče nahaja. V njej je potrebno navesti podatke o vlagatelju in parceli ter namenu 

pridobitve lokacijske informacije (Občina Kamnik 2016). V Prilogi 5 je prikazan primer vloge 

za pridobitev lokacijske informacije iz občine Kamnik. 

7.2.2 Gradbeno dovoljenje 

Za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebujemo projekt, na podlagi katerega pridobivamo 

potrebna soglasja in dovoljenja za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD). Za izdelavo 

projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) se je potrebno obrniti na 

projektanta. Ta nam bo pomagal urediti vse potrebne zadeve v zvezi s pridobivanjem potrebne 

dokumentacije in na koncu tehnično uskladil želene cilje investitorja in predpisane pogoje 

občine v kateri se nahaja želena lokacija za gradnjo. Projektanti, ki imajo pooblastilo za 

projektiranje, so vpisani v imenik pri Zbornici za arhitekturo (ZAPS) in Inženirski zbornici 

Slovenija (IZS). V 3. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji je vsebina te dokumentacije 

opredeljena z določitvijo lokacijske, funkcionalne, tehnične in oblikovne značilnosti 

predvidene gradnje tako, da ob upoštevanju naročila investitorja, zagotovijo skladnost s 

prostorskimi akti, zanesljivost in evidentiranost. 

Sestavni deli projektne dokumentacije, ki jih s 5. členom določa Pravilnik o projektni 

dokumentaciji, so naslednji: 
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- vodilna mapa, ki mora biti označena s številko 0 ter vsebuje podatke o projektu in 

udeležencih, lokacijske podatke in druge dokumente, iz katerih se ugotavlja skladnost 

rešitev v projektu in drugi podatki, ki so pomembni pri odločanju v upravnem postopku, 

- načrti, ki vsebujejo sistematično urejene sestave grafičnih prikazov in opisov, s pomočjo 

katerih je mogoče skupaj z drugimi predpisanimi sestavinami dokazati neoviran dostop, 

vstop in uporabo brez grajenih ovir in 

- elaborati, ki vsebujejo študije, zasnove, strokovne ocene, geodetske načrte, konservatorske 

načrte ter druge tehnične dokumente v zvezi z gradnjo. 

Z vpogledom v prostorske akte občine in z vlogo za izdajo lokacijske informacije smo do 

sedaj že preverili, ali je na izbranem zemljišču želena gradnja dopustna in ali je predvidena 

gradnja mogoče varovana na podlagi posebnega predpisa o varovanih območjih in varovalnih 

pasov (eUprava 2016a). V 49b. členu Zakona o graditvi objektov (ZGO-1) je predpisano, da 

je za pridobitev gradbenega dovoljenja potrebno pridobiti soglasje pristojnega soglasodajalca, 

če nameravana gradnja leži na območju, opredeljenem kot varovalni pas gospodarske javne 

infrastrukture (npr. ceste, elektrike, vodovoda, kanalizacije, plinovoda, toplovoda, 

telekmunikacijskega omrežja), ali na območju, opredeljenem kot varovano območje (npr. 

vodovarstveno območje, gozdni prostor, Natura 2000, kulturna dediščina, poplavno območje). 

Naslednji korak pri pridobivanju gradbenega dovoljenja je pridobitev pravice za gradnjo na 

želenem zemljišču oziroma jo izkazati s pravico graditi.  Po Zakonu o graditvi objektov 

(Uradni list RS, št. 102/04) se ta pravica kaže na podlagi lastninske pravice ali katere druge 

stvarne oziroma obligacijske pravice (npr. stavbna pravica), pri kateri zemljišče ni v naši lasti, 

ampak nam je omogočena gradnja oziroma izvajanje del na tem zemljišču. Obstoj pravice 

graditi pa je potrebno dokazati na vseh nepremičninah, na katerih se bodo izvajala gradbena 

dela. 

Kot dokazilo o pravici graditi po 56. členu ZGO-1 velja: 

- izpisek iz zemljiške knjige, iz katerega izhaja lastninska ali katera druga stvarna ali 

obligacijska pravica, ki omogoča gradnjo,  

- notarsko overjena pogodba z dokazilom iz zemljiške knjige o lastništvu oziroma 

pridobljeni pravici za gradnjo,  

- pravnomočna sodna ali upravna odločba, ki izkazuje pravico graditi ter 

- druge listine, ki v skladu z zakonom izkazujejo pravico graditi oziroma izvajati dela na 

določeni nepremičnini. 
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Pri gradnji, ko gre za objekte gospodarske javne infrastruktur, kot so na primer ceste, 

vodovod, elektrovod in druge, zadostuje za pravico graditi notarsko overjena pogodba, na 

podlagi katere dobi investitor lastninsko ali kakšno drugo stvarno ali obligacijsko pravico na 

nepremičnini, ki mu dovoljuje gradnjo. Prav tako se posebnost kaže pri gradnji gospodarske 

javne infrastrukture v cestnem telesu, ko se za dokazilo o pravici graditi šteje soglasje 

upravljalca javne ceste, če je tako izrecno navedeno (povzeto po „Dokazila o pravici graditi“ 

2015, str. 4-5). 

Sedaj, ko smo zbrali vsa potrebna soglasja k pridobitvi gradbenega dovoljenja (PGD) in 

pridobili pravico graditi, moramo za nadaljnji postopek del le-te predložiti v digitalni obliki. 

Digitalni del projekta mora po 37. členu Pravilnika o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, 

št. 55/08) vsebovati prilogo 1 vodilne mape ter lokacijske podatke vodilne mape. 

Po Uredbi o klasifikaciji vrst objektov in objektih državnega pomena (Uradni list RS, št. 

109/2011) se bencinski servis po enotni klasifikaciji vrst objektov (CC-SI) uvršča med 

trgovske stavbe in stavbe za storitvene dejavnosti s številko oznake 12303. Bencinski servisi, 

ki se nahajajo ob avtocestah in hitrih cestah so objekti državnega pomena. V skladu s 24. 

členom ZGO-1 mora za te vrste objektov investitor pridobiti gradbeno dovoljenje na 

ministrstvu, pristojnem za gradbene in prostorske zadeve (MOP). Za vse ostale vrste objektov 

pa se gradbeno dovoljenje pridobi na upravni enoti občine, kjer se bo objekt gradil. 

Zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja mora vloži investitor ali njegov pooblaščenec 

osebno, po pošti ali elektronsko. Ta mora vsebovati (eUprava 2016c): 

- podatke o parcelni številki, katastrski občini izbranega zemljišča in priključkih na 

infrastrukturo (dostop, elektrika, vodovod, kanalizacija ipd.), 

- najmanj 2 izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, 

- dokazilo o pravici za gradnjo, če ta še ni vpisana v zemljiško knjigo ter 

- navedbo, ali bo investitor sam vložil zahtevek za odmero komunalnega prispevka ali naj 

zahtevek v njegovem imenu vloži upravni organ za gradbene zadeve. 

V Prilogi 6 imamo prikazano zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja. 

Pred začetkom izdaje gradbenega dovoljenja mora pristojni upravni organ po 66. členu ZGO-

1 preveriti: 

- ali je bil projekt izdelan skladno s prostorskimi akti, 

- ali je projekt izdelala pravna oziroma fizična oseba, ki je med izdelavo projekta 

izpolnjevala predpisane pogoje za projektanta  
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- ali so bila pridobljena vsa soglasja, ki so predpisana za predvideno gradnjo, 

- ali je projekt vseboval predpisane sestavine in ali je bila opravljena revizija projektne 

dokumentacije. V primeru, da je bila le-ta predpisana morajo revidenti in odgovorni 

revidenti, ki so jo opravili, med revidiranjem izpolnjevati pogoje za revidenta in 

odgovornega revidenta, 

- ali so bile vse dajatve in prispevki, določeni z zakonom, plačani, 

- ali je investitor pridobil pravico graditi in 

- ali iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izhaja, da bo za objekt zagotovljena 

minimalna komunalna oskrba. Tudi v primeru, da se objekt zgradi na novo ali se ga 

prizida, nadzida ali rekonstruira tako, da se spremenijo osnovni parametri obstoječih 

priključkov oziroma se povečujejo zahteve v zvezi z njegovo komunalno oskrbo. 

V primeru izpolnjevanja vseh pogojev za pridobitev gradbenega dovoljenja se za celoten 

objekt ali njegov del, ki pomeni tehnično, tehnološko ali funkcionalno celoto in se da 

samostojno uporabljati, izda gradbeno dovoljenje, s katerim se lahko pričnejo gradbena dela 

na zemljišču. Gradnja objekta mora biti skladna s prostorskim aktom, ki ureja zemljišče, na 

katerem bo potekala ter izvedena v skladu z gradbenimi predpisi (eUprava 2016a). 

7.2.3 Tehnične zadeve za gradnjo 

Pravilnik o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z 

gorivi (Uradni list RS, št. 111/09) določa minimalne tehnične zahteve za gradnjo ter 

zagotavljanje ljudem varno in zdravju ter okolju neškodljivo delovanje postaj za preskrbo 

vozil z gorivi.  

V prilogi 1 tega Pravilnika (Uradni list RS, št. 111/09) so izrisane določene minimalne 

tehnične zahteve za gradnjo bencinskega servisa. 
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Slika 9: Dvostranska  in enostranska točilna naprava za bencin z odsevanjem bencinskih 

hlapov preko točilne pipe 

Vir: „Priloga1 k pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi“ 2009 

 

 

Slika 10: Enostranska ali dvostranska točilna naprava za dizelsko gorivo D2 ali kurilno 

olje 

Vir: „Priloga1 k pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi“ 2009 
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Slika 11: Nadzemni rezervoar za dizelsko gorivo v lovilnem bazenu 

Vir: „Priloga1 k pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih 

vozil z gorivi“ 2009 

 

Slika 12: Tloris montažnega objekta za skladiščenje UNP jeklenk do 3000 kg UNP 

Vir: „Priloga1 k pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi“ 2009 
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Slika 13: Tloris avtocisterne z gorivom pri pretakanju 

Vir: „Priloga1 k pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi“ 2009 

7.2.4 Uporabno dovoljenje 

Ko so gradbena dela zaključena, je za obratovanje bencinske črpalke potrebno pridobiti samo 

še uporabno dovoljenje. To dovoljenje se pridobi z zahtevo za izdajo uporabnega dovoljenja 

pri upravnem organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje. Zahteva se lahko vloži po pošti ali 

osebno pri upravnem organu. Po pridobitvi uporabnega dovoljenja se lahko objekt, za 

katerega je bilo predpisano gradbeno dovoljenje, začne uporabljati (eUprava 2016b). Zahteva 

za izdajo uporabnega dovoljenja je prikazana v Prilogi 7. 

V zahtevi za izdajo uporabnega dovoljenja mora biti navedeno, da je bila gradnja izvedena v 

skladu z gradbenim dovoljenjem, ter številka in datum gradbenega dovoljenja. Na podlagi 

tega zahtevka je za pridobitev uporabnega dovoljenja potreben še tehnični pregled, katerega 

datum določi upravni organ in v komisijo za pregled imenuje: uradno osebo upravnega 

organa, ki vodi tehnični pregled, predstavnike soglasodajalcev, ki so soglašali s projektnimi 

rešitvami ter v primeru tehničnih ali drugih posebnosti objekta še druge potrebne 

strokovnjake. Po uspešno opravljenem tehničnem pregledu upravni organ izda za objekt 

uporabno dovoljenje ali za objekte z vplivom na okolje odredi poskusno obratovanje ter 

izvedbo prvih meritev obratovalnega monitoringa. V primeru poskusnega obratovanja je 

potrebno pred potekom le-tega upravnemu organu, ki je izdal gradbeno dovoljenje, predložiti 
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poročilo o prvih meritvah obratovalnega monitoringa. Ta upravni organ nato zadeve pošlje 

pristojnemu organu za nadzor nad poskusnim obratovanjem – Agenciji RS za okolje (ARSO) 

in v kolikor so emisije ustrezne, jih ARSO potrdi. Upravni organ za gradbene zadeve nato 

izda uporabno dovoljenje, s katerim se lahko objekt začne uporabljati (povzeto po eUprava 

2016b).  

7.3 Vrste bencinskih servisov 

Bencinski servisi, kot jih poznamo v sodobni družbi, že dolgo niso več samo prostor za 

točenje goriva, ampak so vedno bolj podobni trgovskim policam z bogato ponudbo pijač, 

prigrizkov, tobačnih izdelkov, revij, spominkov in drugim storitvam. Mag. Aleksander Salkič, 

svetovalec predsednika uprave družbe Petrol, je za časnik Finance povedal, da na Petrolu 

vestno sledijo zahtevam kupcev in zato tudi skrbijo za širjenje ponudbe, kot so vplačila lota, 

nakup vstopnic, poštne storitve, kava na poti in podobno, poudarek pa je predvsem na 

preprostih, priročnih in dostopnih storitvah. Gostinsko ponudbo na večjih avtocestnih servisih 

kombinirajo z bistroji in restavracijami mednarodnega podjetja Marché International, in sicer 

s ponudbo sveže in zdrave prehrane ter osvežilnih napitkov (Finance 2009). 

Lahko pa imamo bencinske servise, ki so poponoma brez osebja ali kakršne koli trgovinske 

ali gostinske ponudbe. V tem primeru govorimo o avtomatiziranih samopostrežnih bencinskih 

servisih brez osebja, ki po navadi obratujejo 24 ur na dan, 7 dni v tednu. Bencinski servis, ki 

ni namenjen uporabi širšega javnega prometa, pa je interni bencinski servis, ki se uporablja 

izključno za oskrbo lastnega voznega parka. 

Goriva po Pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/2009) so: motorni bencin, dizelsko gorivo, 

kurilno olje, utekočinjeni naftni plin (UNP), petrolej, biogoriva in mešanice z biogorivi.  

»Biodizelsko gorivo je čisto, 100-odstotno biodizelsko gorivo. Če gre za mešanico 

biodizelskega goriva z drugimi gorivi, mora biti to posebej navedeno. Določbe tega Pravilnika 

za dizelsko gorivo, veljajo tudi za biodizelsko gorivo in mešanice z biodizelskim gorivom.« 

(Uradni list RS, št. 111/09) 

7.3.1 Bencinski servis s prodajo blaga široke potrošnje 

Najbolj poznan in razširjen je bencinski servis s prodajo široke potrošnje. V samih prostorih  

objekta in ob njem se po navadi nahaja skladišče za prodajo jeklenk utekočinjenega naftnega 

plina za gospodinjsko uporabo, pranje vozil, hitri servis vozil, gostinski lokal in prodaja blaga 

široke potrošnje (3. člen, Uradni list RS, št. 111/2009). 
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Pri prodaji blaga je v 108. členu Pravilnika o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje 

postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi predpisano, da se lahko v prodajalni in v ločenih 

skladiščih skladišči živila in pijače ter kosovne izdelke široke potrošnje, vnetljive tekočine in 

pline, maziva, olja sredstva proti zmrzovanju, izdelki avtomobilske kozmetike in podobno.  

Po 109. členu tega pravilnika so predpisane dovoljene količine vnetljivih tekočin in pločevink 

razpršilcev. 

7.3.2 Bencinski servis brez osebja 

Skoraj popolno nasprotje bencinskih servisov s prodajo blaga široke potrošnje je bencinski 

servis brez osebja, na katerem je možen le nakup goriva za motorna vozila. V 65. členu 

Pravilnika o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z 

gorivi (Uradni list RS, št. 111/2009) je za bencinski servis brez osebja predpisano, da lahko 

obratuje le pod stalnim nadzorom, za katerega se šteje prisotno osebje med obratovalnim  

časom ali stalen nadzor z video napravami z nadzornega mesta. To mora biti organiziran ter 

imeti pripravljene postopke v skladu s predpisom, ki ureja požarno varovanje. V primeru, da 

se video nadzor prekine, morajo tudi točilne naprave nemudoma prekiniti delovanje.  

Na teh servisih so lahko nameščene le točilne naprave, ki so namenjene tovrstni uporabi in  so 

opremljene v več jezikih z navodili za uporabo točilne naprave in navodili o pravilnem 

ukrepanju v primeru nezgod. Po 67. členu Pravilnika o tehničnih zadevah za gradnjo in 

obratovanje postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi  mora biti točilna naprava od objekta 

za zaposlene oddaljena najmanj 5 metrov in 10 metrov od skladišča jeklenk, če le-ta obstaja. 

Bencinski servis mora biti vedno svetlobno označen. 

Pri vsaki točilni napravi mora biti nameščena in jasno vidna tipka za izklop točilne naprave v 

sili. Na samem območju pa mora biti tudi dobro vidna, lahko dosegljiva in razumljivo 

označena naprava za alarmiranje, ki se mora nahajati pod prozornim pokrovom (68.-69. člen). 

Točilna naprava mora delovati le s črpalko, ki sesa gorivo iz rezervoarja. Točilna pipa pa ima 

lahko le v primeru za točenje dizelskega goriva zaskočni element, v drugih primerih ga ne 

sme imeti. Motor sesalne naprave črpalke v točilni napravi se mora najpozneje v šestih 

minutah po začetku točenja goriva samodejno izklopiti ali po iztočenih 60-ih litrih goriva 

skupine I, II, III, oziroma za dizelska goriva največ 480 litrov (73. člen). V primeru kakršne 

koli odpovedi prej navedenih varnostnih sistemov se mora točilna naprava samodejno 

izklopiti. 
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7.3.3 Interni servis za točenje goriv  

Po 3. členu Pravilnika o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi je interni servis za točenje goriv namenjen izključno oskrbi lastnega 

parka vozil in strojev z dizelskim gorivom.  

Ker je namenjen izključno za lastno oskrbo vozil voznega parka, ki se jih uporablja za 

opravljanje registrirane dejavnosti, mora biti interni servis v sklopu zaprtega in varovanega 

območja uporabnika tega servisa, ki ima v posesti zaprto območje. Lastnik takšnega servisa 

mora izvesti ukrepe, ki zagotavljajo izpolnjevanje in nadzor nad izpolnjevanjem teh zahtev. 

Na internem servisu za točenje goriv se po 94. členu tega Pravilnika lahko skladišči le 

dizelsko gorivo v podzemnih ali nadzemnih rezervoarjih. Za postavitev le-teh pa veljajo enake 

zahteve kot pri bencinskih servisih za javno uporabo. 

S 102. členom tega Pravilnika je predpisano, da je pri točilni napravi na internem servisu 

jasno vidno stikalo za zasilni izklop točilne naprave. Te naprave smejo delovati le s črpalko v 

točilni napravi, ki sesa gorivo iz rezervoarja. Točilne pipe lahko imajo zatične elemente. 

Aktiviranje te naprave pa je mogoče le z uporabo posebne kartice ali ključa.  

96. člen tega Pravilnika opredeljuje nadzemni rezervoar za dizelsko gorivo, ki je lahko 

premičen in ima prostornino največ 40 kubičnih metrov. Ta rezervoar mora biti po 98. členu 

od stavb oddaljen vsaj 10 metrov, vsaj 9 metrov od javnih cest, mej zemljišča ali gradbišča ter 

od lokalnih poti na gradbišču vsaj 3 metre. 

V primeru postavitve premičnega servisa mora biti le-ta po 99. členu tega Pravilnika 

postavljen na utrjenem zemljišču, trdno pritrjen na podlago in ne na poplavnem področju. 

Naslednji člen pa predpisuje varnostne predpise, saj mora biti ta zavarovan pred naletom vozil 

ali delovnih strojev s postavitvijo na vsaj 0,15 metrov visoko ploščad ali kakšnim drugim 

gradbenim elementom, ki preprečuje nalet in ima enako stopnjo zaščite. 

7.4 Varnost na bencinskem servisu 

Na bencinskem servisu mora biti zagotovljena varnost, da ne pride do nesreč. Zato se morajo 

požarne nevarnostne cone prekrivati s conami eksplozijske nevarnosti. Na vidnem mestu ob 

točilni napravi mora biti izobešen izvleček požarnega reda, kjer se nahaja bencinski servis 

brez osebja, pa je potrebno organizirati požarno varovanje. Nadzemni rezervoarji morajo biti 

zaščiteni pred močnim sevanjem sončnih žarkov in drugih toplotnih virov. Po 135. členu 

Pravilnika morajo biti na vsakem  bencinskem servisu nameščeni ročni in prevozni gasilniki 

ter ob vsaki drugi točilni napravi ročni gasilnik z najmanj šestimi gasilnimi enotami. V 

primeru razlitja naftnih derivatov mora na bencinskem servisu biti vedno na voljo najmanj 20 

kilogramov absorpcijskega sredstva. 
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Za varnost na bencinskem servisu se morajo upoštevati tudi navodila za varno uporabo 

predpisana v Pravilniku o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi (Uradni list RS, št. 111/2009), saj le-ta preprečujejo nezgode. 

7.4.1 Opozorilni znaki in znaki za prepoved 

Člen 159 Pravilnika o tehničnih zadevah za gradnjo in obratovanje postaj za preskrbo 

motornih vozil z gorivi predpisuje, da morajo biti na bencinskem servisu na vidnih mestih 

ogroženega območja nameščeni opozorilni znaki, znaki obveznosti in prepovedi, ki 

opozarjajo na: 

- prepovedano uporabo odprtega ognja in obvezno uporabo neiskrečega orodja, 

- prepovedano točenje goriva pri delujočem motorju in točenje goriva v necertificirane 

prenosne posode, 

- prepovedano pretakanje goriva v skladiščne rezervoarje brez uporabe zaprtega sistema 

pretakanja, 

- eksplozivna snov, vnetljivost, 

- obveznost polnjenja UNP le v rezervoarje motornih vozil ter nevarnost ozeblin pri 

odklopu točilne pipe za UNP. 
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8 SKLEP 

Proizvodnja biodizla iz odpadnega jedilnega olja je lahko za Slovenijo ključnega pomena. 

Zmanjšala bi se odvisnosti od fosilnih goriv, posledično pa bi se povečala samooskrba s 

tekočimi alternativnimi gorivi. Tako bi država lahko prihranila ogromno denarja, 

namenjenega za nakup naftnih derivatov za oskrbo motornih vozil in ga namenila drugim 

področjem. S skupnimi močmi bi lahko predelali ogromne količine odpadnega jedilnega olja, 

katerega sedaj odvažamo na predelavo ali uničenje v sosednje države. Evropska komisija 

spodbuja predelavo odpadkov, kakor tudi uporabo biogoriv za pogon motornih vozil. 

Potrebno je samo prepoznati priložnost in začeti ustvarjati dodano vrednost na stvareh, ki še 

niso popolnoma izrabljene in imajo veliki potencial. 

V zadnjih nekaj letih so se na območju Republike Slovenije odpirale proizvodnje, ki so iz olja 

oljne ogrščice pridelovale biodizel. V večini primerov je šlo za manjše proizvodnje, ki se 

zaradi slabe prepoznavnosti in posledično majhne prodaje biodizla niso obdržale na trgu. 

Edina večja proizvodnja biodizla, ki je bila locirana v okolici Maribora v  solastništvu z 

družbo Petrol d. d. in Pinus Rače, tovarna kemičnih izdelkov d. d., je proizvajala biodizel tako 

iz olja oljne ogrščice, kot tudi iz odpadnega jedilnega olja. Proizvodnje zmogljivosti so bile 

velike, kakor tudi pričakovanja. Na žalost jih je doletela enaka usoda kot ostale, zato so 

proizvodnjo morali ukinili. Trenutno v Sloveniji ne deluje nobena proizvodnja biodizla, 

zaradi česar ga je, zaradi zakonskih predpisov, potrebno kupovati iz drugih držav. 

S postavitvijo nove tovarne, ki bi proizvajala biodizel, bi si omogočili osnovno samooskrbo z 

biogoirivi, katerih ne bi bilo potrebno kupovati. V primeru, da bi biodizel pridelovali iz 

odpadnega jedilnega olja,  bi se na domačem ozemlju ustvarjala dodana vrednost, s katero bi 

se posledično večal tudi bruto domači proizvod. Odpadno jedilno olje, ki nastaja pri kuhanju v 

gospodinjstvih je potrebno zbirati, saj le-ta največkrat zaide v odtok, kjer pušča posledice na 

okolje. Ljudi je potrebno obveščati o škodljivih vpliv takšnega početja na okolje ter jih 

spodbuditi k zbiranju odpadnih olj.    

Pri odpiranju podjetja za proizvodnjo biodizla se srečamo z veliko različnimi predpisi, ki jih 

je potrebno upoštevati že pri sami registraciji dejavnosti. Tako moramo pridobiti 

okoljevarstveno dovoljenje za predelavo odpadkov in se vpisati v evidenco zbiralcev 

odpadkov, če želimo odpadna jedilna olja zbirati in predelovati. Zaradi rokovanja z nevarnimi 

snovi pri sami proizvodnji, je potrebno pridobiti še dovoljenje za proizvajanje nevarnih 

kemikalij,  opravljanje prometa z njimi, skladiščenje ali njihovo uporabo.  

Način prodaje biodizla je odvisen od nas. Lahko se odločim za prodajo na že postavljenih 

bencinskih črpalkah ali postavimo svojo lastno. V slednjem primeru se stvari malce 

zakomplicirajo, saj pridobivanje vseh potrebnih dovoljenj in soglasij terja veliko časa. Za 

pridobitev gradbenega dovoljenja se je najbolje obrniti na izkušenega projektnega, ki se bo 

znašel v dani situaciji. Pridobivanje dovoljenj in soglasij se lahko začne takoj po pridobljeni 
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lokacijski informaciji. V njej bomo našli vse predpisane omejitve in zahteve občine, v kateri 

zaprošamo za pridobitev gradbenega dovoljenja. Projektant nam bo pridobljene dokumente in 

soglasja zbral, vložil in uredil skladno z zahtevami občine v mapo projektne dokumentacije, 

katero se nato skupaj z vlogo odda na upravni enoti.  Po pridobitvi gradbenega dovoljenja 

lahko začnemo z gradnjo, katera se odvija po tehničnih predpisih za gradnjo in obratovanje 

postaj za preskrbo motornih vozil z gorivi. Zadnje dejanje pred začetkom uporabe, pa je 

pridobitev uporabnega dovoljenja s katerim se naše poslovanje lahko prične. 

Postavitev in obratovanje bencinske črpalke je zahteven in obsežen projekt, pri katerem je 

potrebno dobro poznati zakonodajo. Zaradi njihove osnovne namembnosti – oskrba z gorivi – 

so pod visokimi vplivi zakonskih standardov, katerih se je potrebno strogo držati. Ker pa v 

današnjem času cene naftnih derivatov niso stabilne, je nemogoče v naprej predvideti kaj se 

bo v prihodnosti zgodilo. Vsi se zavedamo dejstva, da je zaloga fosilnih goriv omejena in da 

jo bo enkrat zmanjkalo. Zato se moramo pravočasno dobro pripraviti in iskati rešitve v 

alternativnih gorivih, da bomo, ko bo prišel čas za to, znali pravilno ukrepati.  

Našo diplomsko nalogo bomo zaključili z mislijo nemškega izumitelja Rudolfa Diesela, ko je 

izumil motor z notranjem izgorevanjem, z možnostjo delovanja na premogov prah in 

rastlinsko olje. »Uporaba rastlinskih olj za pogon strojev se trenutno morda zdi nepomembna, 

vendar lahko ta olja s časom postanejo enko pomembna, kot sta sedaj nafta in premog1.« 

                                                 

1 “The use of vegetable oils for engine fuels may seem insignificant today. But such oils may become 

in course of time as important as petroleum and the coal tar products of the present time.” 
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VLOGA ZA PRIDOBITEV POTRDILA O VPISU V EVIDENCO  
ZBIRALCEV ODPADKOV 

na podlagi 30. in 31. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) 

1. Podatki o prosilcu – zbiralcu odpadkov: 

Naziv prosilca (1):  

Naslov oziroma sedež 

ulica in hišna številka:  

poštna številka in pošta:  

občina:  

Matična številka:           

Registracija za izvajanje dejavnosti zbiranja in odvoza odpadkov - navedite kodo: 

- za nenevarne odpadke 38.110 ali  

- za nevarne odpadke 38.120 ali 

- za nenevarne in nevarne 38.110 

in 38.120 

 

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

telefon:  

e-mail:  

(1) Naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika se navede kot je naveden v poslovnem registru. 

2. Podatki o pooblaščencu, ki zastopa stranko (2)  

Ime oziroma naziv pooblaščenca:  

Naslov oziroma sedež: 

ulica in hišna številka:  

poštna številka in pošta:  

občina:  

Matična številka:           

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

telefon:  

e-mail:  

(2) Rubrika se izpolni le v primeru, če vlagatelja zastopa pooblaščenec. 

http://www.arso.gov.si/
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3. Podatki o zbirnem centru ali zbirnih centrih, kjer so bodo odpadki predhodno skladiščili: 

OPOMBA: Tabela pod to točko se izpolni za vsak zbirmi center posebej. Po potrebi se 

doda dodatne tabele.  

3.a.

 Z

aporedna številka zbirnega centra: 1 

Naziv zbirnega centra:  

Naslov 

Ulica in hišna št.:  

Poštna številka in pošta:  

Občina:  

Umestitev zbirnega centra v prostor 

Ime katastrske občine1:  

Številka katastrske občine1:  

Parcelne številke zemljišča v k.o.1  

(ločene z vejico): 

 

Ime katastrske občine2:  

Številka katastrske občine2:  

Parcelne številke zemljišča v k.o.2  

(ločene z vejico):* 

 

Številka stavbe iz registra nepremičnin:  

Upravljavec zbirnega centra 

Vlagatelj je upravljavec zbirnega centra 

(označiti z DA/NE): 

 

Vlagatelj je lastnik zbirnega centra (označiti 

z DA/NE): 

 

Zmogljivost zbirnega centra: 

Skupna količina nenevarnih odpadkov, ki se 

lahko hkrati predhodno skladišči v zbirnem 

centru glede na njegovo zmogljivost (kg): 

 

Skupna količina nevarnih odpadkov, ki se 

lahko hkrati predhodno skladišči v zbirnem 

centru glede na njegovo zmogljivost (kg) : 

 

Površina skladiščnega prostora za odpadke 

(m2): 

 

*Po potrebi dodajte za to vrstico dodatne vrstice za vpis podatkov v drugih katastrskih občinah. 
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4.  Podatki o odpadkih, ki se bodo zbirali: 

4.a. Podatki o nenevarnih odpadkih, ki se bodo zbirali. 

Zap. 

št. zbirnega 

centra* 

Številka 

odpadka 

Naziv odpadka 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

 *Najprej vnesite podatke o nenevarnih odpadkih za zbirni center z zap.št. 1, nato za vse ostale zbirne centre. Po potrebi 

dodajte vrstice. 

Zap.št. zbirnega 

centra* 

Skupna letna količina zbranih nenevarnih 

odpadkov (kg): 

  

  

  
*Po potrebi dodajte vrstice. 

4.b. Podatki o nevarnih odpadkih, ki se bodo zbirali. 

Zap. 

št. zbirnega 

centra* 

Številka 

odpadka 

Naziv odpadka 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

 
  

*Najprej vnesite podatke o nevarnih odpadkih za zbirni center z zap.št. 1, nato za vse ostale zbirne centre. Po potrebi 

dodajte vrstice. 

Zap.št. zbirnega 

centra 

Skupna letna količina zbranih nevarnih 

odpadkov (kg): 

  

  

http://www.arso.gov.si/
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*Po potrebi dodajte vrstice. 

 

 

5. Priloge k vlogi: 

Zap. 

št. 

Dokumenti Navedite zap.št. 

zbiralnih mest, 

za katere 

prilagate prilogo 

(ločite jih z 

vejico) 

1.  Načrt zbiranja odpadkov, izdelan v skladu s 32. členom Uredbe o 

odpadkih in v skladu s predpisi, ki urejajo zbiranje posameznih vrst 

odpadkov.* 

 

2.  Dokazilo o tem, da je vlagatelj upravljavec posameznega zbirnega 

centra ali dokazilo o posesti posameznega zbirnega centra, če 

vlagatelj ni njegov lastnik (dokazila morajo biti priložena za vsak 

posamezni zbirni center). 

 

* V kolikor je vloga vložena za dva ali več zbirnih centrov, se predloži en načrt, pri čemer mora le-

ta vsebovati vse zahtevane podatke za vsak zbirni center posebej. V primeru priloženega 

načrta s podatki za več zbiralnih mest se v zadnji stolpec za vpis zap. št. zbiralnih mest vpiše 

»vsa zbiralna mesta«. 

6. Druga priložena dokumentacija za vsak zbirni center 

Zap.št. 

zbirnega 

centra 

Naziv Številka 

dokumenta 

Datum 

izdaje 

Izdajatelj 
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7. Upravna taksa 

Za vlogo je treba v skladu s tar. št. 1 in 3 taksne tarife Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 

106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) plačati upravno takso 

v višini 22,66 €.  Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim 

veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  

V kolikor se upravna taksa plača na podračun Agencija RS za okolje, se znesek upravne takse - 

državne (namen plačila) nakaže na račun št. 0110-0100-0315-637, referenca: 11 25518-7111002-

35469016. 

vlogo pripravil-a: 

 

_______________________________ 

podpis zakonitega zastopnika 

ali pooblaščenca: 

 

__________________________________ 

 

V/Na _______________________________, dne ______________.

http://www.arso.gov.si/
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VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA 
 ZA PREDELAVO/ODSTRANJEVANJE ODPADKOV 
na podlagi 83. člena Zakona o varstvu okolja  (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 30/16) in 39. člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) 

 
 

1. Podatki o vlagatelju – obdelovalcu odpadkov: 

Naziv prosilca (1): 

Naslov oziroma sedež:  

ulica:  

hišna številka:  

poštna številka, pošta:  

občina:  

kraj obdelave:  

Matična številka:           

Registracija za izvajanje 
dejavnosti obdelave odpadkov 
(SKD): 

 

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

telefon:  

e-mail:  
(1) naziv pravne osebe ali samostojnega podjetnika posameznika se navede kot je naveden v poslovnem 

registru 

 
2. Podatki o pooblaščencu, ki zastopa stranko (2)  
(2) rubrika se izpolni le v primeru, če vlagatelja zastopa pooblaščenec 

Ime oziroma naziv pooblaščenca: 

Naslov oziroma sedež:  

ulica:  

hišna številka:  

poštna številka, pošta:  

Matična številka:           

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

telefon:  

http://www.arso.gov.si/
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e-mail:  

3. Okoljevarstveno dovoljenje se pridobiva za: 
 

Okoljevarstveno dovoljenje se pridobiva za: 
 

Označite: 
 

Da Ne 

1. nova naprava, ki se bo gradila 
(če označite Da, izpolnite še točke 4., 5. in 6.A.) 

 
 

 
 

2. za obdelavo odpadkov, za katero ni potrebna naprava 
(če označite Da, izpolnite še točke 5. in 6.A.) 

 
 

 
 

3. obstoječa naprava 

a) prvo pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja 
(če označite Da, izpolnite še točke 4., 5. in 6.B.) 

 
 

 
 

b) podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja 
 

 
 

 
 

c) sprememba okoljevarstvenega dovoljenja (če označite DA, 
navedite številko dovoljenja in datum izdaje ter izpolnite še točke 4., 
5. in 6..A ali 6.B) 
Št. OVD: 
Datum izdaje: 

 

 
 

 

 
 

 
4. Podatki o napravi za obdelavo odpadkov (v nadaljevanju: naprava): 

Naziv naprave: 

 

 

Navedba tehnoloških enot naprave: 

 

Največja zmogljivost naprave (v tonah na leto, na dan in na uro): 

 

 

Čas obratovanja (dnevni, tedenski in letni): 

 

 

Postopek in metoda obdelave (opis) 

 

 

 

 

 

 

Kraj obdelave: 

http://www.arso.gov.si/
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 - naslov: 

 - parc. št. in katastrska občina: 

 - št. stavbe iz registra stavb: 

 
 
 

 

 
5. Podatki o številkah in količinah odpadkov, ki se bodo obdelovali ter podatek o 

predvidenem postopku obdelave:  
 
a) Podatki o nenevarnih odpadkih, ki se bodo obdelovali: 

 

Zap. 

št. 
Številka odpadka Naziv odpadka 

Postopek obdelave 

(R, D koda ali kratek 

opis postopka*) 

    

    

    

    

SKUPNA LETNA KOLIČINA (t)  

 * Če ni ustrezne R ali D kode, se postopek na kratko opiše. 
      ** Po potrebi dodati vrstice 

 
b) Podatki o nevarnih odpadkih, ki se bodo obdelovali: 

 

Zap. 

št. 
Številka odpadka Naziv odpadka 

Postopek obdelave 

(R, D koda ali kratek 

opis postopka*) 

    

    

    

    

SKUPNA LETNA KOLIČINA (t)  

* Če ni ustrezne R ali D kode, se postopek na kratko opiše. 
      ** Po potrebi dodati vrstice 

 

6. Priloge k vlogi: 

A. Če nameravate pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov na napravi, ki 

jo nameravate graditi, morate predložiti: 

 

Zap. št. Dokumenti 

1.  Načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu s 40. členom Uredbe o odpadkih 

 

2.  Idejna zasnova iz projektne dokumentacije v skladu z zakonom, ki ureja graditev 

objektov  
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B. Če nameravate prvič pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obstoječo napravo za 

obdelavo odpadkov, morate predložiti:   

 

Zap. št. Dokumenti 

1.  Načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu s 40. členom Uredbe o odpadkih 

 

2.  Dokazilo o tem, da ste kot vlagatelj upravljavec naprave, oz. predložite dokazilo o 

posesti naprave, če niste njen lastnik   

(npr: zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba, najemna pogodba) 

3.  Dokazila, da so izpolnjene okoljevarstvene, tehnične in druge zahteve predpisov, ki 

urejajo emisijo snovi in energije v okolje, kot sledi: 

3.a. Emisije v vode: 
 

3.a.a. V kolikor je za napravo že pridobljeno okoljevarstveno dovoljenja za 
emisije snovi v vode, predložite sledeče podatke: 

• št. OVD: 

• datum izdaje: 

3.a.b. Če ste za napravo že vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za emisije snovi v vode, predložite sledeče podatke: 

• vlagatelj: 

• datum vložitve vloge: 
 

3.a.c.  V primeru, da ste zavezanec za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
za emisije snovi v vode iz naprave in ga še niste pridobili ali pa zanj vložili 
vloge, k vlogi priložite še izpolnjen obrazec vloge za pridobitev 
okoljevarstvenega dovoljenja za emisije v vode, ki se nahaja na spletnem 
naslovu: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi 
 

3.a.d. V primeru, da niste izpolnili nobene izmed točk 3.a.a., 3.a.b. ali 3.a.c., k 
vlogi priložite sledeče:  

• navedite procese, pri katerih se uporablja voda, vključno z okvirnimi 
količinami; 

• shemo zunanjih skladiščnih prostorov in zunanjih površin, na katerih 
se nahaja naprava za obdelavo odpadkov, z vrisanim 
odvodnjavanjem odpadnih vod, ki nastajajo zaradi padavin; 

• opis tehnik čiščenja teh odpadnih vod in način odvajanja odpadnih 
vod (v javno kanalizacijo, vodotok, posredno odvajanje v podzemne 
vode). 

 

3.b. Emisije v zrak: 
 

Razvrstite napravo po prilogi 4 Uredbe o  emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja (Uradni list RS št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13):  
• zaporedna številka skupine naprav iz priloge 4:  ___________ 1. stolpec 
                                                                                 ____________ 2. stolpec 
 
• proizvodna zmogljivost naprave, izražena v enotah iz priloge 4: 
 

http://www.arso.gov.si/
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi
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3.b.a. V kolikor je za napravo že pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za 
emisije snovi v zrak, predložite sledeče podatke: 

• št. OVD: 

• datum izdaje: 

3.b.b. Če ste za napravo že vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za emisije snovi v zrak, predložite sledeče podatke: 

• vlagatelj: 

• datum vložitve vloge: 

3.b.c. V primeru, da ste zavezanec za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja 
za emisije snovi v zrak in ga še niste pridobili ali pa zanj vložili vloge, k 
vlogi priložite še izpolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega 
dovoljenja za emisije v zrak, ki se nahaja na spletnem naslovu: 
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije snovi iz naprav 
in okoljevarstvena dovoljenja  

3.c. Emisije hrupa: 
 

 

3.c.a. V kolikor je za napravo pridobljeno okoljevarstvenega dovoljenja za 
emisije hrupa izpred 31.07.2010, predložite sledeče podatke: 

• št. OVD: 

• datum izdaje: 

 3.c.b. V kolikor nimate okoljevarstvenega dovoljenja za emisije hrupa, v vlogi 
predložite strokovno oceno o emisijah hrupa, izdelano v skladu s 
pooblastili izdelovalcem in določbami v predpisih. Vsa potrebna navodila 
najdete na spletnem naslovu: 
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/ 

 
7. Upravna taksa 

 
Za vlogo je treba v skladu s tar. št. 1 in 3 taksne tarife Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 
106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO, 84/15 – ZZelP-J in 32/16) plačati upravno 
takso v višini 22,60 €.  Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali 
drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  

V kolikor se upravna taksa plača na podračun Agencija RS za okolje, se znesek upravne takse - 

državne (namen plačila) nakaže na račun št. 0110-0100-0315-637, referenca: 11 25518-7111002-

3547216. 

 
vlogo pripravil-a: 

 
_______________________________ 
 

podpis zakonitega zastopnika 
ali pooblaščenca: 

 
__________________________________ 

 
V/Na _______________________________, dne ______________. 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije snovi iz naprav in okoljevarstvena dovoljenja
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije snovi iz naprav in okoljevarstvena dovoljenja
http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/
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VLOGA ZA PRIDOBITEV OKOLJEVARSTVENEGA DOVOLJENJA ZA 

PREDELAVO ODPADKOV V TRDNO GORIVO 

na podlagi 83. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1, 49/06-ZMetD, 66/06-

OdlUS, 112/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12,  57/12 in 92/13) in 7. 

člena Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov v trdno gorivo in njegovi uporabi (Uradni list RS, 

št.96/14) v povezavi s 39. členom Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15) 

 
1. Podatki o vlagatelju – predobdelovalcu odpadkov v trdno gorivo: 

Naziv (firma iz sodnega registra oz. podatki iz AJPES): 

 

Sedež:  

naselje:  

ulica:  

hišna številka:  

poštna številka, pošta:  

občina:  

Matična številka:           

Registracija za izvajanje 

dejavnosti obdelave odpadkov 

(SKD): 

 

Zastopnik, vrsta zastopnika:  

Kontaktna oseba:  

telefon:  

fax:  

e-mail:  

 
2. Podatki o pooblaščencu, ki zastopa stranko  

*rubrika se izpolni le v primeru, če vlagatelja zastopa pooblaščenec 

Ime oziroma naziv pooblaščenca: 

 

Naslov oziroma sedež:  

ulica:  

hišna številka:  

poštna številka, pošta:  

Matična številka:           

Zakoniti zastopnik:  

Kontaktna oseba:  

telefon:  

e-mail:  

http://www.arso.gov.si/
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3. Okoljevarstveno dovoljenje se pridobiva za: 

Okoljevarstveno dovoljenje se pridobiva za: 

 

Označite: 

 

Da Ne 

1. nova naprava, ki se bo gradila 

(če označite Da, izpolnite še točke 4., 5., 6., in 7.A.) 
 

 

 
 

2. obstoječa naprava 

c) prvo pridobivanje okoljevarstvenega dovoljenja 
(če označite Da, izpolnite še točke 4., 5., 6., in 7.B.) 

 
 

 
 

d) podaljšanje veljavnosti okoljevarstvenega dovoljenja  
 

 
 

c) sprememba okoljevarstvenega dovoljenja (če označite DA, 

navedite številko dovoljenja in datum izdaje ter izpolnite še točke 4., 

5., 6., in 7.A ali 7.B) 

Št. OVD: 

Datum izdaje: 

 

 

 

 

 

 

 
4. Podatki o napravi za obdelavo odpadkov: 

Naziv naprave: 

Opis naprave (tehnološke enote): 

 

Največja možna zmogljivost naprave : 

Čas obratovanja: 

 

Naslov lokacije naprave: 

Parc. št. in katastrska občina: 

Št. stavbe iz registra stavb: 

IPPC zavezanec: 

         □   

da 

 

 

□  ne 

 

5. Podatki o kurilni napravi v kateri se bo uporabljalo predobdelano trdno gorivo (v primeru, 
da je trdno gorivo pripravljeno za določeno kurilno napravo): 

Naziv naprave: 

Opis naprave (vhodna toplotna moč naprave, proizvajalec): 

 

Naslov lokacije naprave: 

Parc. št. in katastrska občina: 

Št. stavbe iz registra stavb: 
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6. Podatki o nenevarnih odpadkih, ki se bodo predobdelovali: 

Zap. 

št. 
Številka odpadka Naziv odpadka 

Postopek obdelave 

(R koda ali kratek 

opis postopka*) 

    

    

    

    

SKUPNA LETNA KOLIČINA (t)  

 
7. Priloge k vlogi: 

A. Če nameravate pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obdelavo odpadkov na napravi, ki 

jo nameravate graditi, morate predložiti: 

Zap. št. Dokumenti 

3.  Načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu z 40. členom Uredbe o odpadkih in 

dopolnjen s podatki zahtevanimi v 7. členu Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov 

v trdno gorivo in njegovi uporabi 

4.  Idejna zasnova iz projektne dokumentacije v skladu z zakonom, ki ureja graditev 

objektov 

5.  Podatki o načinu preverjanja lastnosti prevzetih odpadkov 

6.  Podatki o predvideni specifikaciji trdnega goriva glede na vsebnost podskupin 

odpadkov, ki se predelujejo v trdno gorivo 

 

B. Če nameravate prvič pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obstoječo napravo za 

obdelavo odpadkov, morate predložiti:   

Zap. št. Dokumenti 

4.  Načrt ravnanja z odpadki, izdelan v skladu z 40. členom Uredbe o odpadkih in 

dopolnjen s podatki zahtevanimi v 7. členu Uredbe o predelavi nenevarnih odpadkov 

v trdno gorivo in njegovi uporabi 

5.  Dokazilo o tem, da ste kot vlagatelj upravljavec naprave, oz. predložite dokazilo o 

posesti naprave, če niste njen lastnik   

(npr: zemljiškoknjižni izpisek, kupoprodajna pogodba, najemna pogodba) 

6.  Dokazila določena s predpisi, ki urejajo emisijo snovi in energije v okolje, kot sledi: 

4.a. Emisije v vode: 

 

4.a.a. V kolikor je za napravo že pridobljeno okoljevarstveno dovoljenja za emisije 

snovi v vode, predložite sledeče podatke: 

• št. OVD: 

• datum izdaje: 

http://www.arso.gov.si/
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4.a.b. Če ste za napravo že vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja za emisije snovi v vode, predložite sledeče podatke: 

• vlagatelj: 

• datum vložitve vloge: 
 

4.a.c.  V primeru, da ste zavezanec za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 

emisije snovi v vode iz naprave in ga še niste pridobili ali pa zanj vložili 

vloge, k vlogi priložite še izpolnjen obrazec vloge za pridobitev 

okoljevarstvenega dovoljenja za emisije v vode, ki se nahaja na spletnem 

naslovu: 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi 

 

4.a.d. V primeru, da niste izpolnili nobene izmed točk 3.a.a., 3.a.b. ali 3.a.c., k 

vlogi priložite sledeče:  

• navedite procese, pri katerih se uporablja voda, vključno z okvirnimi 
količinami; 

• shemo zunanjih skladiščnih prostorov in zunanjih površin, na katerih se 
nahaja naprava za obdelavo odpadkov, z vrisanim odvodnjavanjem 
odpadnih vod, ki nastajajo zaradi padavin; 

• opis tehnik čiščenja teh odpadnih vod in način odvajanja odpadnih vod 
(v javno kanalizacijo, vodotok, posredno odvajanje v podzemne vode). 

 

4.b. Emisije v zrak: 

 

Razvrstite napravo po prilogi 4 Uredbe o  emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja (Uradni list RS št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13):  

• zaporedna številka skupine naprav iz priloge 4:  ___________ 1. stolpec 
                                                                                 ____________ 2. stolpec 

 

• proizvodna zmogljivost naprave, izražena v enotah iz priloge 4: 
 

4.b.a. V kolikor je za napravo že pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za emisije 

snovi v zrak, predložite sledeče podatke: 

• št. OVD: 

• datum izdaje: 

4.b.b. Če ste za napravo že vložili vlogo za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja za emisije snovi v zrak, predložite sledeče podatke: 

• vlagatelj: 

• datum vložitve vloge: 

4.b.c. V primeru, da ste zavezanec za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za 

emisije snovi v zrak in ga še niste pridobili ali pa zanj vložili vloge, k vlogi 

priložite še izpolnjen obrazec vloge za pridobitev okoljevarstvenega 

dovoljenja za emisije v zrak, ki se nahaja na spletnem naslovu: 

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije snovi iz naprav in 

okoljevarstvena dovoljenja  

http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_voda/fi
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije snovi iz naprav in okoljevarstvena dovoljenja
http://okolje.arso.gov.si/onesnazevanje_zraka/fi#Emisije snovi iz naprav in okoljevarstvena dovoljenja
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4.c. Emisije hrupa: 

 

 

4.c.a. V kolikor je za napravo pridobljeno okoljevarstvenega dovoljenja za emisije 

hrupa izpred 31.07.2010, predložite sledeče podatke: 

• št. OVD: 

• datum izdaje: 
 

 4.c.b. V kolikor nimate okoljevarstvenega dovoljenja za emisije hrupa, v vlogi 

predložite strokovno oceno o emisijah hrupa ali meritve hrupa izdelano v 

skladu s pooblastili izdelovalcem in določbami v predpisih. Vsa potrebna 

navodila najdete na spletnem naslovu: 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/ 

 

8. Upravna taksa 

Za vlogo je treba v skladu s tar. št. 1 in 3 taksne tarife Zakon o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 

106/10 – uradno prečiščeno besedilo, 14/15 – ZUUJFO in 84/15 – ZZelP-J) plačati upravno takso v 

višini 22,66 €.  Upravno takso se plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim 

veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  

V kolikor se upravna taksa plača na podračun Agencija RS za okolje, se znesek upravne takse - 

državne (namen plačila) nakaže na račun št. 0110-0100-0315-637, referenca: 11 25518-7111002-

35472016. 

 

 
vlogo pripravil-a: 

 

_______________________________ 

 

podpis zakonitega zastopnika 

ali pooblaščenca: 

 

__________________________________ 

 

 

V/Na _______________________________, dne ______________. 

 

http://www.arso.gov.si/varstvo%20okolja/hrup/okoljski%20hrup/
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OBRAZEC  
za pridobitev stalnega dovoljenja za opravljanje dejavnosti proizvodnje nevarnih kemikalij, 

prometa z nevarnimi kemikalijami, skladiščenja nevarnih kemikalij ali uporabe nevarnih 
kemikalij  

Izpolni Urad Republike Slovenije za kemikalije 
 

Datum: 
 
Ime, priimek in podpis osebe, ki je pregledala vlogo: 

I. Podatki o predlagatelju: 
1 

 Ime, naziv ali firma in naslov predlagatelja       

 

2 Matična številka predlagatelja iz poslovnega registra: 
      

3 Naslovi dislociranih enot: 
Navedejo se naslovi in osnovni namen (proizvodne ali prodajne enote, skladiščni 
prostori…) vseh dislociranih enot, če se razlikujejo od naslova, navedenega v prejšnji 
točki. 

      

4 Tel. in fax. številka:  
      

5 Elektronski naslov: 
      

6 Dokazila o izpolnjevanju pogojev: 

 Izjava o svetovalcu za kemikalije (priložena izjava predlagatelja, iz katere je razvidno, 
da je določil svetovalca za kemikalije, ki izpolnjuje predpisane pogoje v zvezi s stopnjo in 
smerjo izobrazbe (visoka strokovna izobrazbo kemijske, farmacevtske ali agronomske 
smeri), ter ima uspešno opravljen preizkus znanja iz predpisov, ki urejajo proizvodnjo in 
skladiščenje kemikalij ter promet z njimi) 

 
II. Dejavnosti, ki jih opravlja predlagatelj: 

Označijo se vse dejavnosti, ki jih opravlja predlagatelj 
a) Proizvodnja (opredeljena v 18. točki prvega odstavka 2. člena Zakona o kemikalijah) 

 n
evarnih kemikalij 

 b
iocidnih proizvodov 

 fi
tofarmacevtskih sredstev 
b) Promet (opredeljen v 20. točki prvega odstavka 2. člena Zakona o kemikalijah) 

 u
voz (iz tretjih držav) za nadaljnjo prodajo 

 v
nos (iz EU) za nadaljnjo prodajo 
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 d
istributer (veletrgovina na teritoriju Republike Slovenije) 

 d
istributer (veletrgovina na teritoriju Evropske Unije) 

 tr
govina na drobno 

 tr
govina z biocidnimi proizvodi 

 tr
govina s fitofarmacevtskimi sredstvi 
c) Skladiščenje nevarnih kemikalij  

 s
kladiščenje za lastne potrebe 

 s
kladiščenje v skladu s tretjim odstavkom 44. člena Zakona o kemikalijah  
č) Uporaba v skladu s četrtim odstavkom 44. člena Zakona o kemikalijah 

 uporaba nevarnih kemikalij iz 4. odstavka 44. člena Zakona o kemikalijah pri 
opravljanju dejavnosti 

d) Ostalo 
 zavezanec za sporočanje podatkov po Pravilniku o sporočanju podatkov za 
kemikalije (Uradni list RS, št. 35/11) 

 d
rugo (navesti): 

      
 
III. Ime, naziv ali firma, naslov ter ostali kontaktni podatki o podružnici oz.  o 
pooblaščencu:  

      

Tel. in fax. številka:  
      

Elektronski naslov: 
      

 
 
V/na                                                            , dne        
 

Obrazec izpolnil/a: Podpis:  

Ime in priimek imenovanega svetovalca za 
kemikalije:        

Podpis:  

Ime in priimek odgovorne osebe 
predlagatelja:        

Podpis: 

Ime in priimek odgovorne osebe 
pooblaščenca  

Podpis: 
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Pečat predlagatelja 
 
 

Pečat pooblaščenca  
 

Vlogo lahko sporočajo zavezanci v elektronski obliki na naslov "gp-ursk.mz@gov.si". 

 

Po Zakonu o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 106/10 in 32/2016) znaša upravna 
taksa: 

 po tarifni št. 1 (vloga in vsaka dopolnitev vloge) 4,50 EUR 

 taksa se ne plača za elektronsko vlogo 

 ter upravne takse po tarifni št. 46, točka 1: proizvodnja nevarnih kemikalij 473 EUR, 
promet z nevarnimi kemikalijami 236 EUR, skladiščenje nevarnih kemikalij 150 EUR 
in uporaba nevarnih kemikalij 50 EUR. 
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VLAGATELJ:                                                                               Datum:.................................................. 
 

ime in priimek:………………………………………………………………...............…..……......................... 

 

naslov:  …………………………………………………………………………………...................................... 

 

pošta…………………………………. telefon…...........................................................................................                       

 

V skladu z določili 80. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS,  št. 110/02, 8/03 - popr., 58/03 
- ZZK-1, 33/07 - ZPNačrt, 108/09 - ZGO-1C in 80/10 - ZUPUDPP) prosim za LOKACIJSKO 
INFORMACIJO o namenski rabi prostora, lokacijske in druge pogoje, kot jih določajo občinski 
izvedbeni prostorski akti ter podatki o prostorskih ukrepih, ki veljajo na določenem območju. 
 
 

LOKACIJSKA INFORMACIJA SE POTREBUJE ZA: 

 
1. za gradnjo objektov in izvajanje drugih del * 
2. za določitev gradbene parcele k obstoječim objektom 

                
 
(USTREZNO OBKROŽITE) 
 

IDENTIFIKACIJA NEPREMIČNINE: 

 
- parcelna številka:……………………………………………………………………………………. 
 
- katastrska občina:………………………………………………………………………………….... 
 
- vrsta zgrajenih objektov na zemljišču (navedite) **:…………………………………….............. 

 
................................................................................................................................................... 
 
 

PODROBNEJŠI PODATKI O POSEGU OZ. OBJEKTU: 

 
Namen posega: podrobni opis in obrazložitev nameravanega posega: 

........................………………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 Navodilo za izpolnitev zahteve: 

* navede se vrsto gradnje oziroma del v skladu s predpisi o graditvi objektov: gradnja novega objekta, 
rekonstrukcija, nadomestna gradnja, odstranitev objekta, sprememba namembnosti objekta, 
sprememba rabe objekta, investicijska vzdrževalna dela ter dela po drugih  predpisih, ki določajo 
ravnanja, s katerimi se spreminja fizični prostor (npr. predpisi o rudarstvu) 

** navede se vrsta stavbe, gradbeno inženirskega objekta ali enostavnega objekta, kot jih določajo 
predpisi o graditvi objektov 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20025386
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=20038&objava=1
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20032857
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20071761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20094889
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlurid=20104305
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KARTOGRAFSKI DEL: 

 
Zahtevam tudi prilogo kopije kartografskega dela prostorskega akta (obkrožite): 
 

DA NE  
     
  NE 

PRILOGE: 

 
K vlogi prilagam: (priloge niso obvezne) 
1. načrt parcele (ne starejši od 6 mesecev) 
2. skica za enostavne objekte 
 
(USTREZNO OBKROŽITE) 
 
 
Vlagatelj odgovarja za točnost navedenih podatkov, kar potrjuje s svojim podpisom na tej vlogi. 
 
 

Podpis: 

 
 
 
 
OPOZORILO: 
 
V skladu z Zakonom o upravnih taksah (Ur. l. RS, št. 32/2016) znaša uprava taksa: 
 
Po tarifni številki 36 tarifne tabele Zakona o upravnih taksah znaša upravna taksa za lokacijsko informacijo: 

 za gradnjo objektov in izvajanje drugih del 22,70EUR  

 za kopijo kartografskega dela prostorskega akta v formatu A4 se upravna taksa ne plača  
 

Upravne takse se plačujejo na podračun št. 01243-4430309140, obvezen je sklic: model 11, 75426-7111002. 
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INVESTITOR: 

 

 ______________________________________  

ime in priimek oz. naziv pravne osebe 

 

 ______________________________________  

naslov oz. sedež  

 

 ______________________________________  

zastopnik ali pooblaščenec 

 

 ______________________________________  

naslov zastopnika ali pooblaščenca 

 

 ______________________________________  

kontaktni telefon 

 

 

 ______________________________________  

UPRAVNA ENOTA: 

 

 

 

ZAHTEVA ZA IZDAJO GRADBENEGA DOVOLJENJA 

 

Podpisani vložnik: _________________________________________________________________________________  

vlagam zahtevo za izdajo gradbenega dovoljenja za: ______________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________________  

Vrsta gradnje (ustrezno obkroži ali dopiši): 

 Gradnja novega objekta (novogradnja, prizidava, nadzidava – ustrezno podčrtaj) 

 Rekonstrukcija objekta 

 Odstranitev obstoječega objekta 

 Sprememba namembnosti objekta 

Identifikacija zemljišča 

Gradnja bo na zemljišču oz. objektu s parc.št. ____________________________________  k.o. ___________________  

Priključki na infrastrukturo, če se objekt nanje priključuje bodo potekali po naslednjih zemljiščih: 

 Dovoz in dostop do javne ceste - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________  

 Vodovod - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________  

 Kanalizacija - po zemljišču parc. št.  ________________________  k.o.  __________________  

 Elektrika - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________  

 Vročevod - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________  

 Plinovod - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________  

 PTT - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________  

 Drugo - po zemljišču parc.št.  ________________________  k.o.  __________________ 
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Gradbeno dovoljenje za osnovni objekt 

Zahteva za izdajo dovoljenja se nanaša na rekonstrukcijo, spremembo namembnosti, dozidavo ali nadzidavo 

objekta, ki je bil zgrajen (ustrezno obkroži ali dopiši): 

 pred letom 1967 

 po 31.12.1966 na podlagi gradbenega dovoljenja št. ___________________________  z  ____________________ . 

Komunalni prispevek (ustrezno obkroži) 

 

 Zahtevo za odmero komunalnega prispevka je oziroma bo podal investitor pri pristojni občinski upravi sam. 

 Pristojno občinsko upravo, ki bo nato investitorju odmerila komunalni prispevek, naj obvesti upravni organ 

po popolnosti vloge za izdajo gradbenega dovoljenja.  

 

PRILOGE: 

 

 

 

- Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (najmanj 2 izvoda), DA NE 

- Dodaten izvod vodilne mape (za seznanitev občine z nameravano gradnjo ali če 

investitor zahteva, da vlogo za odmero komunalnega prispevka namesto njega 

posreduje občini upravni organ) 

DA NE 

- Dokazilo o pravici graditi (ni obvezno, če je pravica graditi vpisana v zemljiško 

knjigo) 
DA NE 

- Pooblastilo (za zastopnike in pooblaščence) DA NE 

- Overjene pisne izjave strank (ni obvezno) DA NE 

- Druge listine, če tako določa zakon: DA NE 

 

 

 

  ______________________________________  

podpis investitorja oz. vložnika 

 

  ______________________________________  

žig (za pravne osebe) 

 

  ______________________________________  

datum 

Po Zakonu o upravnih taksah je upravna taksa plačana v višini: 

 

Za vlogo (tar.št. 1)  __________________  EUR 

 

Za odločbo (tar.št. 3)  ________________  EUR 
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VLAGATELJ  

______________________________ 
ime in priimek ali naziv pravne osebe  

_____________________________________________ 
zakoniti zastopnik pravne osebe  
 

naslov______________________________  
 
telefon _______________  
 

UPRAVNA ENOTA _________________  

VLOGA ZA IZDAJO UPORABNEGA DOVOLJENJA  

Podpisani vložnik ___________________ , prosim za izdajo uporabnega dovoljenja za (ustrezno obkroži in vpiši):  

 Nov objekt, zgrajen na  zemljišču parcelna 
št.  

______________ k.o. 
___________________ 

 Prizidek, zgrajen na zemljišču parcelna št.  ______________ k.o. 
___________________ 

 Nadzidavo objekta, stoječega na  zemljišču 
parcelna št. 

______________ k.o. 
___________________ 

 Rekonstrukcijo objekta, stoječega na 
zemljišču parcelna št.  

______________ k.o. 
___________________ 

 Nadomestno gradnjo na zemljišču parcelna 
št.    

______________ k.o. 
___________________ 

 Odstranitev objekta, stoječega na  
zemljišču parcelna št.    

______________ k.o. 
___________________ 

 Spremembo namembnosti objekta oziroma 
dela objekta,  
stoječega na zemljišču parcelna št.  

______________ k.o. 
___________________ 

 
Namen, raba (enostanovanjski, večstanovanjski, počitniški, stanovanjsko -poslovni, poslovni, 
industrijski, kmetijski ali drugi objekt) - ustrezno vpiši: 
___________________________________________________________________ 

Objekt je bil zgrajen na osnovi gradbenega dovoljenja št.  _________________________ z dne ____________  

Izjavljam, da so bila dela izvedena v skladu s citiranim gradbenim dovoljenjem.  

Projektanti projektov za izvedbo so: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

Projektanti projektov izvedenih del so:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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Izvajalci del so:  
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________ 

KER JE PREDMET ZAHTEVE ENOSTANOVANJSKA STAVBA, ZGRAJENA NA PODLAGI 
PREDHODNO CITIRANEGA DOVOLJENJA (uporabno dovoljenje se izda brez poprej 
opravljenega tehničnega pregleda), PRILAGAM NASLEDNJE OBVEZNE PRILOGE:  

 obkroži 

 Geodetski načrt novega stanja zemljišča  DA NE 

 Izjava projektanta, da je stavba zgrajena v skladu s predpisi  DA NE  

 Izjava nadzornika, da je stavba zgrajena v skladu s predpisi  DA NE 

 
V VSEH DRUGIH PRIMERIH, PRILAGAM NASLEDNJE OBVEZNE PRILOGE K VLOGI:  

 
 Projekt izvedenih del DA NE 

 Izjava s katero nadzornik potrdi, da so bile med gradnjo v projekt vnesene vse 
spremembe in so le-te skladne z izdanim gradbenim dnevnikom 

 
DA 

 
NE 

 Geodetski načrt novega stanja zemljišča po končani gradnji DA NE 

 Dokazilo o zanesljivosti objekta DA NE 

 Projekt za vzdrževanje in obratovanje razen kadar gre za lastno gradnjo DA NE 

 Drugi podatki in dokazila, če tako za določeno vrsto objektov določa gradbeno 
dovoljenje ali poseben zakon 

 
DA 

 
NE 

 Če je predmet zahteve objekt z vplivi na okolje, mora biti projektu za obratovanje in 
vzdrževanje objekta priložen tudi program prvih meritev obratovalnega monitoringa, 
kadar so takšne meritve predpisane 

 
DA 

 
NE 

 

                                                                                                                          
__________________________
_____________                   podpis 
investitorja oziroma vlagatelja s 
pooblastilom 

 

 žig  

(za pravne osebe)  

 

 

Datum: ___________________  

Po Zakonu o upravnih taksah je potrebno plačati upravno takso:  

 za vlogo ___________ EUR 

 za odločbo ___________ EUR 


