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Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 
113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 
8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in drugega odstavka 
58. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-odI. 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, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE, 158/20 in 44/22, v nadaljevanju: ZVO-
1) v zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Naprava za obdelavo odpadkov - 
ECOSTERYL, začetim na zahtevo nosilca nameravanega posega AB ENGINEERING, trgovina 
in storitve, d.o.o., Brezoviška cesta 20c, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki ga po pooblastilu 
direktorice Andreje Kozar zastopa GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., 
Hraše 19b, 1216 Smlednik, obvešča javnost z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM

1. da je nosilec nameravanega posega AB ENGINEERING, trgovina in storitve, d.o.o., 
Brezoviška cesta 20c, 1351 Brezovica pri Ljubljani, ki ga po pooblastilu direktorice Andreje 
Kozar zastopa GIGA-R, okoljsko svetovanje in rešitve, Margita Žaberl s.p., Hraše 19b, 1216 
Smlednik, dne 31. 3. 2022 na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, podal vlogo 
za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg: Naprava za obdelavo odpadkov - 
ECOSTERYL (v nadaljevanju: nameravani poseg);

2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke E.I.2.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15, 
26/17, 105/20 in 44/22 – ZVO-2) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;

3. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo 
na zdravje in premoženje ljudi, določeno v Poročilu o vplivih na okolje za napravo za obdelavo 
odpadkov – Ecosteryl, št. naloge: 110/2022, 31. 3. 2022, GIGA-R, okoljsko svetovanje in 
rešitve, Margita Žaberl s.p., Hraše 19b, 1216 Smlednik, poglavje 7, grafično pa v prilogi 2; 

4. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojno Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 
cesta 48, 1000 Ljubljana;

5. da so podatki o nameravanem posegu na voljo pri Ministrstvu za okolje in prostor, 
dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na spletni strani 
ministrstva na spletnem naslovu: https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-
za-okolje-in-prostor/javne-objave;

6. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na oglasni deski Upravne 
enote Maribor, Prešernova ulica 6, 2000 Maribor, in Mestne občine Maribor, Ulica heroja 
Staneta 1, 2000 Maribor, ter na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor;

7. da je vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih 
nameravanega posega na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju 
zagotovljen v času
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http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
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od 4. 5. 2022 do 2. 6. 2022
v prostorih Upravne enote Maribor, Prešernova ulica 6, Oddelka za okolje, prostor in kmetijstvo,       

4. nadstropje, pisarna 402,

in sicer v:
ponedeljek, torek in četrtek od 8 do 12 ure in od 13 do 15 ure

sredo od 8 do 12 ure in od 13 do 18 ure,
petek od 8 do 13 ure.

8. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 7. točke javnega naznanila posredujejo v pisni obliki na 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, ali po elektronski pošti na 
gp.mop@gov.si.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, 
ki bodo prejeta v roku in na način, kot izhaja iz 7. ter 8. točke javnega naznanila.

V skladu s četrtim odstavkom 64. člena ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem 
nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, 
stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, ter nevladne organizacije iz prvega 
odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter 
zahtevajo vstop v postopek. Navedeni deležniki imajo položaj stranskega udeleženca v postopku 
na podlagi ZVO-1, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila  (od 4. 5. 2022 do 7. 6. 2022) 
vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega soglasja. v kateri je potrebno 
določno navesti pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni 
interes.

mag. Vesna Kolar Planinšič 
Vodja sektorja za okoljske presoje
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