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Izvajalec mora pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD) (in, da se izključi vsak dvom, vsa ostala potrebna 
dovoljenja/soglasja v imenu Naročnika) in morebitno spremembo okoljevarstvenega soglasja (OVS). Izvajalec 
mora vzeti v obzir naslednja dejstva: 
 

• Naročnik bo pridobil OVS; 
 

• Izvajalec ima obveznost pridobiti OVD in morebitno spremembo OVS po pooblastilu Naročnika oz. 
upravljavca;  

 

• Pridobiti OVD pomeni pridobiti IPPC dovoljenje;  
 

• Osnova za pridobitev OVD je IDZ, ki jo izdela Izvajalec v skladu z zahtevami v RD in potrdi Naročnik ter 
korigirani PVO na rešitve iz IDZ (PVO je na razpolago pri Naročniku);  

 

• V terminskem planu, ki ga pripravi Ponudnik v sklopu svoje ponudbe, je potrebno vkalkulirati pridobitev 
morebitne spremembe OVS in OVD; 

 

• Za izdelavo Vloge za pridobitev OVD in morebitne spremembe OVS je potrebno pridobiti za to 
pooblaščeno in izkušeno podjetje, pri čemer bo Izvajalcu asistiral Naročnik;  

 

• Stroške pridobitve  OVD in morebitne spremembe OVS  ter izdelave IDZ in korekcije PVO ter vseh drugih 
potrebnih aktivnosti v zvezi s pridobitvijo OVD in spremembe OVS nosi Izvajalec. 

 
 
 

3.3.7.4 GRADBENO DOVOLJENJE 

 

V okviru pridobitve gradbenega dovoljenja mora Izvajalec pridobiti vse potrebne projektne pogoje, smernice in 
soglasja na svoj strošek. 
 
 
 

3.3.7.5 DOVOLJENJE ZA POSKUSNO OBRATOVANJE 

 
Izvajalec mora na svoje stroške uspešno izpeljati tehnični pregled in pridobiti odločbo o pričetku poskusenga 
poskusnega obratovanja in /ali uporabna dovoljenja.  
Vsi stroški pridobivanja potrebnih dokumentov za uspešnost tehničnega pregleda in postopka pridobitve 
uporabnega dovoljenja so strošek Izvajalca. 
 
 

3.3.7.6 NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE 

 
 
3.3.7.6.1 SPLOŠNO 

 
Izvajalec pripravi navodila za postopke montaže, uporabe in vzdrževanja za vsak del opreme, ki ga dobavi. Ta 
navodila vključujejo vse podrobne podatke o Objektu, seznam delov in z njimi povezane skice, kataloge, 
certifikate in zapise testiranj, garancijske certifikate, navodila za uporabo in katere koli druge informacije ali 
navodila, ki so lahko potrebna, ali se zahtevajo, ali so koristna pri namestitvi, uporabi, vzdrževanju, popravilu, 
razstavljanju ali montaži in za popravilo ter identifikacijo delov za naročanje nadomestnih delov. Priročniki so 
pripravljeni v ustreznih navadnih platnicah, kot je navedeno spodaj.  Če so dobavljeni proizvajalčevi bilteni 


