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Splošni pogoji varstva okolja 

Skladnost z okoljsko zakonodajo in ostalo dokumentacijo s področja varstva okolja 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora pri opravljanju svoje dejavnosti upoštevati in izpolnjevati 
veljavno zakonodajo in ostalo naročnikovo / najemodajalčevo dokumentacijo s področja varstva okolja,  
ki je relevantna za izvedbo naročila oziroma izpolnitev obveznosti iz najemne pogodbe. 
 
V primeru neskladnosti z veljavno zakonodajo ali naročnikovo / najemodajalčevo dokumentacijo s področja 
varstva okolja, mora Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj o tem nemudoma pisno obvestiti  
naročnika / najemodajalca. Takoj po ugotovljeni neskladnosti in/ali pisnem obvestilu o neskladnosti, mora 
Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj sprejeti ustrezne korektivne ukrepe. V kolikor je izvedba korektivnih 
ukrepov neuspešna, lahko naročnik ustavi vse postopke, ki so potrebni za dokončanje naročila oziroma 
najemodajalec prekine najemno pogodbo. 

Poznavanje okoljske politike 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora pri opravljanju svoje dejavnosti, vključno z nabavo blaga, 
storitev in materiala, poznati in se ravnati v skladu z naročnikovo / najemodajalčevo okoljsko politiko. 

Zeleno naročanje 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora pri nabavi blaga, storitev in materiala upoštevati veljavno 
zakonodajo s področja zelenega javnega naročanja in poznati naročnikovo / najemodajalčevo politiko 
trajnostnega naročanja. 

Preventivni ukrepi za preprečevanje onesnaženja okolja 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora pred izvedbo naročila oziroma pred podpisom najemne 
pogodbe sprejeti vse potrebne ukrepe in ustrezne kontrole ter nadzor za naloge, ki lahko pomenijo tveganje  
za onesnaženje okolja ali lahko negativno vplivajo na naravno in življenjsko okolje zaradi vplivanja na kakovostno 
sestavo zraka, zemlje ali vode ali zaradi povzročitve prekomernega hrupa in vibracij. 
 
Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora zagotoviti, da so vse osebe, ki izvajajo naloge zanj ali  
v njegovem imenu, in ki lahko povzročijo pomembne vplive na okolje, kompetentne na podlagi  
primerne izobrazbe, usposabljanj ali izkušenj. V primeru kakršne koli ugotovljene neskladnosti mora  
Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj, če se to zahteva naročnik / najemodajalec, predložiti dokazila  
o usposabljanju in kvalifikacijah oseb za opravljanje nalog, ki so povezane s pomembnimi vplivi na okolje. 
 
Za naprave, objekte in drugo opremo, ki bi lahko ogrožala okolje, mora Izvajalec/Pogodbenik/Najemnik/Dobavitelj 
zagotoviti ustrezno strokovno vzdrževanje, za opremo, ki se uporablja za merjenje pa tudi vzdrževati zapise  
o njenih kalibracijah in overitvah. Nujna popravila ali druga vzdrževalna dela se morajo opraviti nemudoma in brez 
odlašanja. 
 
Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora imeti izdelan načrt ali postopek ravnanja, skladiščenja  
in/ali prevoza nevarnih snovi in materialov ter nevarnih odpadkov, če je ta neposredno povezan z naročilom 
oziroma izpolnitvijo obveznosti iz najemne pogodbe. 

Ukrepi v primeru okoljske nesreče 

V kolikor Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj povzroči okoljsko nesrečo mora o tem nemudoma 
obvestiti naročnika / najemodajalca in izvesti nujne ukrepe, s katerimi je mogoče zmanjšati škodljive posledice  
za okolje. Stroške ukrepov čiščenja oziroma sanacije plača povzročitelj okoljske nesreče. 
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Ravnanje z odpadki 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora upoštevati naročnikova / najemodajalčeva pravila ravnanja  
z odpadki, ki so potrebna za preprečevanje ali zmanjševanje nastajanja odpadkov in njihove škodljivosti za okolje, 
in za zagotovitev predelave nastalih odpadkov ali njihovo varno odstranitev, če predelava ni mogoča. Pred 
pričetkom izvedbe naročila oziroma veljavnostjo najemne pogodbe se Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj 
in naročnik / najemodajalec dogovorita o načinu odstranjevanja nastalih odpadkov. 

Uporaba ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih plinov 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora pri uporabi ozonu škodljivih snovi in fluoriranih toplogrednih 
plinov upoštevati veljavno zakonodajo in pred vgradnjo ali zamenjavo opreme, ki vsebuje več kot 3 kg takšne 
snovi, o tem pravočasno obvestiti naročnika / najemodajalca o količini in vrsti odstranjene snovi ter o načinu 
odstranitve. 

Ravnanje z azbestom in barvami na osnovi svinčevih pigmentov  

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora pri rušenju ali obnovi objektov z azbestom ter pri ravnanju  
z gradbenimi materiali, ki vsebujejo azbest in pri ravnanju z barvami na osnovi svinčevih pigmentov  
(svinčev oksid, svinčev karbonat), upoštevati veljavno zakonodajo in izvesti vse potrebne ukrepe in postopke,  
ki se uporabljajo za preprečevanje sproščanja azbesta in svinca v okolje. 

Zaščita prostoživečih živalskih vrst 

Izvajalec / Pogodbenik / Najemnik / Dobavitelj mora svoje naloge izvajati na način, da pri tem ne moti, ne ogroža 
ali ne povzroča škodo prostoživečim živalskim vrstam, ki se nahajajo na širšem območju letališča. 

 


