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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o 

organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 

10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21)  in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24//06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 

175/20-ZIUOPDVE) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20) v upravni zadevi 

spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 

onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca Gorenje gospodinjski 

aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk, 

naslednjo 

ODLOČBO 

 

I. 

 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, spremenjeno z odločbami 

št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015, št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 in št. 

35406-57/2019-11 z dne 31. 3. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu 

Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: 

upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

 

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se: 

- spremeni skupni volumen delovnih kadi (brez izpiranja) iz 215,4 m3 na 138,6 m3; 

- v točki A) četrta alineja spremeni tako, da se glasi: ''- linije za signiranje plastičnih 

komponent s sitotiskom z IR sušilnikom - oddelek signacije (N4)''; 

- v točki B) črtata prva in tretja alineja;  

- v točki D) črta druga alineja. 

 

2. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se: 

- v točki B) črtata prva in druga alineja;  

- v točki C) druga alineja spremeni tako, da se glasi: ''- linije KA za emajliranje s predhodnim 

luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 z volumnom delovnih kadi 31 m3 (N23) preko 

izpustov Z53, Z54, Z55, Z56, Z57, Z99, Z100''; 

- v točki D) črta druga alineja. 

 

3. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.1.6. Upravljavec mora imeti poslovnike za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na 

izpustih Z1, Z2, Z3 in Z100 ter mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih plinov 
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obratujejo v skladu s poslovniki. 

 

4. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.1.11.  V malih in srednjih kurilnih napravah, ki so sestavni del naprav z oznakami N22, N23 in 

N33, lahko upravljavec kot gorivo uporablja zemeljski plin. 

 

5. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.2.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz strojev za preoblikovanje plastike (N3) naprave iz 

točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, 

določene v Preglednici 5: 

 

Izpust z oznako: Z10 – Izpust iz preoblikovanja termoplastov (N3) 

Vir emisije: MEKOM - plastika  

Tehnološke enote: Preoblikovanje termoplastov (N3) (stroj za izdelavo PE  

folije) 

Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507805, X = 135574 

Višina izpusta: 10 m  

Ime merilnega mesta: MMZ10 

 

Preglednica 5: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ10 

Snov Enota Mejna vrednost 

Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik mg/m3 50 

 

6. Točka 2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 

 

7. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.2.11.  Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz prezračevanja žgalnih peči linije KA za emajliranje 

s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega 

dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 13: 

 

Izpust z oznako Z100 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim 

luženjem (N23) 

Vir emisije: KA – linija za emajliranje 

Tehnološka enota: Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23) 

(prezračevanje žgalne peči VET)  

Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507981, X = 135328 

Višina izpusta: 10 m 

Ime merilnega mesta: MMZ100 

 

Preglednica 13: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ100 

Snov Enota Mejna vrednost 

Fluor in njegove spojine, izražene kot HF mg/m3 3 
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8. Točka 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 

 

9. Za točko 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda točka 2.2.18, ki se glasi:  

 

2.2.18. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušilnika linije za signiranje plastičnih komponent s 

sitotiskom (N4) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustu, navedenem v 

nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 16: 

 

Izpust z oznako Z15 

Vir emisije: IR sušilnik 

Tehnološka enota: Sušenje HZA traku v signaciji plastičnih komponent s 

sitotiskom (N4) 

Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507732, X = 135594 

Višina odvodnika: 10 m 

Ime merilnega mesta: ZMM15 

 

Preglednica 16: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ15 

Snov Enota Mejna vrednost 

Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik mg/m3 50 

 

10. Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.3.4. Upravljavec mora občasne meritve celotnih organskih snovi (izražene kot celotni ogljik) na 

merilnih mestih MMZ10, MMZ15, MMZ36, MMZ37, MMZ86, MMZ88, MMZ89 in MMZ90 

izvesti vsako tretje leto. 

 

11. Točka 2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.  

 

12. Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.3.6.   Upravljavec mora občasne meritve fluora in njegovih spojin (izraženih kot HF) na merilnem 

mestu MMZ100 izvesti vsako tretje leto. 

 

13. Točka 2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.  

 

14. Točka 2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 

 

15. Točka 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.3.23. Upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na malih in srednjih kurilnih 

napravah iz točke 1 izreka tega odločbe z oznako N22, N23 in N33. Upravljavec teh 

kurilnih naprav mora najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani servisa, 

ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave. Upravljavec kurilnih naprav mora 

hraniti potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpustom Z99 najmanj šest let in 

potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpusti Z41, Z42, Z47, Z49, Z57 najmanj 

pet let. 
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16. Točka 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.3.25. Ne glede na zahteve iz točke 2.3.13 tega dovoljenja upravljavcu na izpustih MMZ1, MMZ3, 

MMZ10, MMZ15, MMZ27, MMZ36, MMZ37, MMZ41, MMZ42, MMZ47, MMZ49, MMZ81 

za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti merilnega mesta s standardom 

SIST EN 15259. 

 

17. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

3.2.2. Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz lastne industrijske čistilne 

naprave iztoka V1 na merilnem mestu MMV1 so določene v Preglednici 19. 

 

Preglednica 19:  Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV1 

Parameter Izražen kot Enota Mejna vrednost 

Temperatura  °C 30 

pH-vrednost   6,5 - 9,0 

Neraztopljene snovi  mg/L 30 

Usedljive snovi  ml/L 0,5 

Strupenost na vodne bolhe SD  5 

Aluminij  Al mg/L 2,5  

Baker  Cu mg/L 0,5 

Cink  Zn mg/L 2,0 

Celotni krom Cr mg/L 0,5 

Krom, šestvalentni Cr mg/L 0,1 

Nikelj Ni mg/L 0,5 

Železo Fe mg/L 3,0 

Amonijev dušik  mg/L 30 

Nitritni dušik  mg/L 2,5 

Fluorid F mg/L 35 

Celotni fosfor P mg/L 2,0 

Sulfat SO4 mg/L 1053 

Kemijska potreba po kisiku (KPK) O2 mg/L 225 

Biokemijska potreba po kisiku (BPK5) O2 mg/L 40 

Težkohlapne lipofilne snovi  mg/L 20 

Celotni ogljikovodiki (mineralna olja)  mg/L 8,0 

Adsorbljivi organski halogeni (AOX ) Cl mg/L 1,0 

Lahkohlapni klorirani ogljikovodiki (LKCH)  mg/L 0,1 

 

18. Točka 8.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v osmi in deveti 

alineji črtata tehnološki enoti N13 in N34. 
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19. V prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremenita Preglednica 1 in Preglednica 2 tako, 

da se glasita: 

 

 Preglednica 1: Karakteristike izpustov emisij snovi v zrak 

Zap. 
št. 

Oznaka 
izpusta 

G-K 
koordinata  

X 

G-K 
koordinata  

Y 

Višina 
odvodnika 

(m) 
Tehnika čiščenja Program 

1. Z1 135411 507666 10 

Večstopenjski 
pralnik hlapov v 

kombinaciji z 
izločevalci kapljic 

MEKOM 

2. Z2 135410 507670 10 Pralnik hlapov MEKOM 

3. Z3 135411 507672 10 Pralnik hlapov MEKOM 

4. Z10 135574 507805 10 - MEKOM 

5. Z11 135585 507736 10 - MEKOM 

6. Z12 135595 507737 10 - MEKOM 

7. Z13 135607 507733 10 - MEKOM 

8. Z14 135600 507731 10 - MEKOM 

9. Z15 135594 507723 10 - MEKOM 

10. Z27 135238 507874 15 - HZPA 

11. Z36 135379 507779 10 - HZPA 

12. Z37 135368 507810 10 - HZPA 

13. Z38 135334 508050 10 - KA 

14. Z39 135334 508023 10 - KA 

15. Z40 135354 508015 10 - KA 

16. Z41 135355 508016 10 - KA 

17. Z42 135360 508003 10 - KA 

18. Z43 135359 507997 10 - KA 

19. Z45 135515 507983 10 - PSA 

20. Z46 135529 507960 10 - PSA 

21. Z47 135519 507987 10 - PSA 

22. Z48 135520 507990 10 - PSA 

23. Z49 135534 507961 10 - PSA 

24. Z50 135538 507963 10 - PSA 

25. Z53 135276 507988 10 - KA 

26. Z54 135275 507988 10 - KA 

27. Z55 135283 507976 10 - KA 

28. Z56 135284 507974 10 - KA 

29. Z57 135287 507975 10 - KA 

30. Z77 135385 508019 10 - KA 

31. Z78 135387 508017 10 - KA 

32. Z79 135398 508013 10 - KA 

33. Z80 135395 508012 10 - KA 

34. Z81 135424 507643 10 - TPD 

35. Z83 135284 507850 10 - TPD 

36. Z84 135397 507615 10 - TPD 

37. Z85 135532 507794 10 - TPD 

38. Z86 135510 507760 10 - HZPA 

39. Z87 135477 507755 10 - HZPA 

40. Z88 135427 507701 10 - HZPA 

41. Z89 135430 507702 10 - HZPA 

42. Z90 135444 507746 10 - HZPA 

43. Z91 135423 508265 10,5 - TPD 
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Zap. 
št. 

Oznaka 
izpusta 

G-K 
koordinata  

X 

G-K 
koordinata  

Y 

Višina 
odvodnika 

(m) 
Tehnika čiščenja Program 

44. Z92 135285 508241 7 - TPD 

45. Z93 135289 508243 6 - TPD 

46. Z94 135278 508225 3 - TPD 

47. Z94/1 135278 508225 3 - TPD 

48. Z96 135460 507991 6 - TPD 

49. Z97 135465 507952 6 - TPD 

50. Z98 135453 507972 6 - TPD 

51. Z99 135324 507997 10 - KA 

52. Z100 135328 507981 10 
Absorber s 

kasetami Ca(OH)2 
KA 

 

 Preglednica 2: Podatki o gorilcih - srednje kurilne naprave 

Obratuje v okviru 
naprave 

Program Oznaka izpusta 
Leto začetka 
obratovanja 

Gorivo 

N22 KA Z41 1998 zemeljski plin 
N22 KA Z42 1998 zemeljski plin 
N33 PPA Z47 1999 zemeljski plin 
N33 PPA Z49 1999 zemeljski plin 
N23 KA Z57 2006 zemeljski plin 
N23 KA Z63 2000 zemeljski plin 

 

 

II. 

 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno. 

 

 

III. 

 

V tem postopku stroški niso nastali. 

 

O b r a z l o ž i t e v  

 

I. 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor 

opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne 

19. 5. 2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko 

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za površinsko obdelavo 

kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez 

izpiranja) 215,4 m3, upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 

3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk (v nadaljevanju: upravljavec).  
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Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih je navedel v 

prijavi z dne 22. 6. 2020 ter njeni dopolnitvi, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 

35409-42/2020-4 z dne 26. 11. 2020, ugotovil, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba 

zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 

dovoljenju. 

 

Dvanajsti odstavek 77. 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, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – 

ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o 

spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je 

v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem 

okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo 

določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1. 

 

 

II. 

 

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi 

vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, s prilogami:  

- Obrazec IED vloge z dne 14. 5. 2021, 

- Pooblastilo za zastopanje št. 57/2019 z dne 11. 10. 2019, 

- Poglavje vloge P1: Poljuden opis spremembe v obratovanju naprav, 

- Poglavje vloge P34: Skladiščenje, maj 2021, 

- Poglavje vloge P41: Emisije v zrak, maj 2021, 

- Tabela T41-2: Povezava odvodnik-tehnologija predpis, maj2021, 

- Poslovnik za obratovanje naprave za čiščenje fluoridov v proizvodnji kuhalnih aparatov (KA) 

z dne 19. 4. 2021, 

- Poglavje vloge P42: Emisije v vode, maj 2021, 

- Poglavje vloge P45: Izreden razmere in nesreče, maj 2021, 

- Shema odtokov in merilnih mest, maj 2021, 

- Strokovna ocena glede odstopanja od programa obratovalnega monitoringa za 

Gorenje, d.o.o., št. 4/2021 z dne 10. 5. 2021, 

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Gorenje d.o.o. za leto 2020, 

št. 1/2021, z dne 30. 3. 2020, 

- Načrt gospodarjenja z odpadki Gorenje, d.o.o. z dne 25. 2. 2021. 

 

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:  

Naslovni organ je upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 

Velenje, izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo 

spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015, št. 35406-33/2018-10 z dne 

9. 5. 2019 in št. 35406-57/2019-11 z dne 31. 3. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), 

za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih 

postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m3 (v nadaljevanju: naprava), 

ki se nahaja na naslovu Partizanska cesta 12, 3320 Velenje.  
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Naslovni organ je na podlagi vloge ugotovil, da se spremembe v obratovanju naprave nanašajo 

na: 

- spremembe v programu HZPA – proizvodnja hladilnikov, zamrzovalnih omar, zamrzovalnih 

skrinj in pomivalnih aparatov, in sicer se ukinja tehnologija vakuumiranja (N12) in linija 

površinske zaščite – lakiranje (N13); 

- spremembe v programu KA – proizvodnja električnih in plinskih štedilnikov, pečic in kuhališč, 

in sicer se ukinja del emajliranja v kuhalnih aparatih (N23); 

- spremembe v programu PSA – proizvodnja pralno sušilnih aparatov, in sicer se ukinja linija za 

razmaščevanje polizdelkov (N34). 

 

Program HZPA – proizvodnja hladilnikov, zamrzovalnih omar, zamrzovalnih skrinj in pomivalnih 

aparatov 

V programu HZPA se ukinja tehnologija vakuumiranja (P12-2) v tehnološki enoti N12 s 

pripadajočim izpustom Z29.  

 

V programu HZPA se zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno zamrzovalnih aparatov zmanjšuje 

potreba po lakiranju polizdelkov iz pločevine – sestavnih delov aparatov, zato se ukinja linija 

površinske zaščite lakiranje (N13) z volumnom kadi (brez izpiranja) 56 m3. Postopek površinske 

zaščite obsega razmaščevanje v vodnem mediju, nanos hrapave plasti na pločevino, da se 

omogoči oprijem laka, sušenje polizdelkov, sledi nanos prašnega laka in žganje laka. Zaradi 

ukinitve tehnoloških procesov, se ukinja tudi enajst  izpustov v zrak, in sicer Z16, Z17, Z18, Z19, 

Z20, Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26, ki ostanejo na strehi. Prav tako ne bo več odtoka odpadne 

(do 5 m3/h) vode iz tega procesa v Centralno čistilno napravo Gorenje. 

 

Zaradi ukinitve tehnološke enote N13 so ukinjeni oz. se ne uporabljajo plastični IBC kontejnerji 

(Rez69, Rez70, Rez71 in Rez72), ki so skladiščeni v skladišču SkR3, z volumnom 4 m3, in sicer: 

- plastični kontejner (Rez69), volumna 1 m3, za raztopino za fosfatiranje (nanokeramika), 

- plastični kontejner (Rez70), volumna 1 m3, za industrijski detergent, 

- plastični kontejner (Rez71), volumna 1 m3, za natrijev hidroksid, 

- plastični kontejner (Rez72), volumna 1 m3, za klorovodikovo kislino. 

 

Program KA – proizvodnja električnih in plinskih štedilnikov, pečic in kuhališč 

V programu KA se ukinja del emajliranja (N23), in sicer mlinski prostor (P23-7) z vsemi 

pripadajočimi krogličnimi mlini, peskalnik za rešetke (P23-9) ter pripadajoči izpust v zrak Z58, 

(zaradi ukinitve izdelave rešetk), linija za nanos temeljnega emajla (P23-10), infrardeči sušilnik 

(P23-15) s pripadajočim izpustom Z65, prašno emajliranje - belo (P23-16) ter peč za žganje 

emajla Ferro  (P18.1 in P18.2) z izpustoma Z60 in Z95 s pripadajočim absorberjem fluoridov. 

Ukinejo se štirje izpusti v zrak, in sicer Z58, Z60, Z65 in Z95, ki ostanejo na strehi. Prav tako ne 

bo več odtoka odpadne vode (do 1 m3/h) iz mlinskega prostora (P23-7) v Centralno čistilno 

napravo Gorenje.  

 

Zaradi ukinitve dela emajliranja v Kuhalnih aparatih (N23), in sicer mlinskega prostora P23-7 s 

pripadajočimi krogličnimi mlini, so ukinjene oz. niso več v uporabi zaprte kovinske posode 

(Rez25 - Rez39 in Rez41) za emajlni šliker (vodna suspenzija steklene frite), vsaka z volumnom 

1 m3, ki so skladiščene v skladišču SkR6, z volumnom 17,5 m3. Po nameravani spremembi bosta 

v skladišču SkR6 v uporabi dve zaprti plastični posodi s pokrovom (Rez74 in Rez75), vsaka z 

volumnom 1 m3, za industrijski detergent. 
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Program PSA – proizvodnja pralno sušilnih aparatov 

V programu PSA se ukinja linija za razmaščevanje polizdelkov (N34) z volumnom kadi (brez 

izpiranja) 20,8 m3. Linija vključuje kopeli z detergenti, fosfatiranje in pasiviranje. Prav tako ne bo 

odtoka odpadne vode iz tega tehnološkega procesa v Centralno čistilno napravo Gorenje (do 

2 m3/h). Zaradi ukinitve tehnološke enote N34, se ukineta tudi dva izpusta v zrak, in sicer Z51 in 

Z52, ki ostaneta na strehi. 

 

Zaradi ukinitve dela emajliranja v Kuhalnih aparatih (N23), in sicer mlinskega prostora P23-7 in 

tehnoloških enot N13 in N34, se bo zmanjšala količina odpadnega emajla v vodi, in sicer se bo 

zmanjšala količina odpadka s številko 08 02 02. 

 

Upravljavec je v vlogi navedel, da se v programu MEKOM – proizvodnja metalnih in plastičnih 

komponent, in sicer na liniji za signiranje plastičnih komponent (N4), trak segreva z električnim 

IR sušilnikom, in ne z gorilnikom. 

 

Z nameravanimi spremembami se zmanjša zmogljivost naprave, in sicer se zmanjša skupni 

volumen kadi (brez izpiranja) iz 215,4 m3 na 138,6 m3. 

 

Zaradi obravnavanih sprememb se vrste izrednih razmer in nesreč ne spreminjajo. Tveganje za 

okolje se z ukinitvijo linije površinske zaščite – lakiranje (N13) in linije za razmaščevanje 

polizdelkov (N34) ter delne ukinitve emajliranja v kuhalnih aparatih (N23), zmanjša. Kljub ukinitvi 

tehnoloških enot N13 in N34 se površinska zaščita lakiranja še vedno izvaja v dveh tehnoloških 

enotah, in sicer na liniji KA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko 

(N22) in na liniji PSA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in fosfatiranjem (N33). 

 

 

III. 

 

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, 

št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

okolja večjega obsega). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in 

naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in 

vsebini okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, 

ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.  

 

Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje 

naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,  

zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena izdal odločbo o spremembi 

okoljevarstvenega dovoljenja.  

 

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni 

organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak in zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote 

v vode. 

 

Naslovni organ je v točki I./1 izreka te odločbe spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi in v skladu s četrto in šesto alinejo prvega 

odstavka 22. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja 

večjega obsega spremenil zmogljivost naprave, in sicer skupni volumen delovnih kadi (brez 
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izpiranja) iz 215,4 m3 na 138,6 m3, v točki A) v četrti alineji spremenil poimenovanje tehnološke 

enote N4, v točki B) črtal prvo in tretjo alinejo, kjer sta bili navedeni tehnološki enoti N12 (stroji za 

preoblikovanje termoplastov z vakuumiranjem, v programu hladilno-zamrzovalnih aparatov 

(vakumirke, ekstrudorji)) in N13 (linija HZPA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem 

in nanokeramiko z volumnom delovnih kadi 56 m3 s štirimi gorilci) ter v točki D) črtal drugo alinejo 

s tehnološko enoto N34 (linija PSA za razmaščevanje in fosfatiranje z volumnom delovnih kadi 

20,8 m3). Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjajo tehnološke enote N12, N13 z volumnom 

delovnih kadi 56 m3 in N34 z volumnom delovnih kadi 20,8 m3, zato se skupni volumen delovnih 

kadi (brez izpiranja) zmanjša iz 215,4 m3 na 138,6 m3. Zmanjšala se bo tudi dejanska količina 

odpadnih vod. Največji 6-urni pretok bo okvirno 8 m3/h oziroma 2,22 l/s manjši. Kljub temu, da se 

količine odpadne vode zmanjšujejo, naslovni organ ni spreminjal največjih letnih in dnevnih količin 

odpadnih voda ter največjega 6-urnega pretoka, ker le-te pomenijo tudi največjo zmogljivost 

čiščenja na lastni industrijski čistilni napravi, ki pa ostaja enaka. V programu MEKOM – 

proizvodnja metalnih in plastičnih komponent, in sicer na liniji za signiranje plastičnih komponent 

(N4), se trak segreva z električnim IR sušilnikom, in ne z gorilnikom. 

   

Naslovni organ je v točki I./2 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.4 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v katri je na podlagi podatkov v vlogi v točki B) črtal prvo in drugo alinejo, v kateri so 

bile določene zahteve v zvezi z zagotavljanjem izpuščanja zajetih emisij snovi v zrak iz 

tehnoloških enot N12 in N13, v točki C) črtal izpuste Z58, Z60, Z65 in Z95 ter v točki D) črtal drugo 

alinejo, v kateri so bile določene zahteve v zvezi z zagotavljanjem izpuščanja zajetih emisij snovi 

v zrak iz tehnološke enote N34. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjajo tehnološke enote N12, 

N13 in N34 ter z njimi povezani izpusti emisij v zrak, v tehnološki enoti N23 pa se ukinja del 

emajliranja. 

 

Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.6 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri na podlagi podatkov v vlogi v izrek ni navedel izpustov Z58 in Z95. Naslovni 

organ ugotavlja, da se v tehnološki enoti N23 ukinja peskalnik za rešetke (P23-9) ter pripadajoči 

izpust v zrak Z58, peč za žganje emajla Ferro (P18.2) z izpustom Z95 s pripadajočim absorberjem 

fluoridov. Naslovni organ je v točki 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določil zagotovitev 

poslovnika za naprave za čiščenje odpadnih plinov skladno s 42. členom Uredbe o emisiji snov v 

zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13, v 

nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja). 

 

Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe spremenil točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo tehnoloških enot N4 in N13. 

Naslovni organ ugotavlja, da se ukinja tehnološka enota N13, na tehnološki enoti N4 pa se 

spreminja ogrevanje iz gorilnika na električni IR sušilnik. 

 

Naslovni organ je v točki I./5 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo izpusta Z29. Naslovni organ 

ugotavlja, da se ukinja tehnološka enota N12 in z njo povezan izpust Z29. Naslovni organ je v 

Preglednici 5 določil  mejno vrednost celotnih organskih snovi, izražene kot celotni ogljik na 

merilnem mestu MMZ10 skladno s prvim odstavkom 24. člena Uredbe o emisiji snov v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja. 

 

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 

2.2.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene mejne vrednosti emisij snovi 

v zrak iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) 

naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na izpustu Z58, in sicer v Preglednici 12. 
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Naslovni organ ugotavlja, da se na tehnološki enoti N23 zaradi ukinitve izdelave rešetk ukinja 

peskalnik za rešetke P23-9 ter pripadajoči izpust v zrak Z58. 

 

Naslovni organ je v točki I./7 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.11 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo izpusta Z95. Naslovni organ 

ugotavlja, da se delno ukinja emailiranje na tehnološki enoti N23, in sicer žgalna peč Ferro, iz 

katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z95 v okolje. Naslovni organ je v Preglednici 13 

določil  mejno vrednost fluora in njegovih spojin, izražene kot HF na merilnem mestu MMZ100 

skladno z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snov v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja. 

 

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 

2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene mejne vrednosti emisij snovi 

v zrak iz sušilnikov linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 

(N23) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja na izpustu Z65, in sicer v Preglednici 14. Naslovni 

organ ugotavlja, da se delno ukinja emailiranje na tehnološki enoti N23, in sicer IR sušilnik, iz 

katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z65 v okolje. 

 

Naslovni organ je v točki I./9 izreka te odločbe za točko 2.2.17 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, dodal točko 2.2.18, v kateri je na podlagi podatkov iz vloge določil mejne vrednosti 

emisij snovi v zrak iz sušilnika linije za signiranje plastičnih komponent s sitotiskom (N4). 

Upravljavec je navedel, da je spremenil ogrevanje traku iz gorilnika na električni IR sušilnik. 

Naslovni organ je v Preglednici 16 določil mejno vrednost celotnih organskih snovi, izražene kot 

celotni ogljik na merilnem mestu MMZ15 skladno s prvim odstavkom 24. člena Uredbe o emisiji 

snov v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. 

 

Naslovni organ je v točki I./10 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo merilnega mesta MMZ29 in 

dodal merilno mesto MMZ15. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinja tehnološka enota N12 in z 

njo povezan izpust Z29 ter spreminja ogrevanje traku (N4) iz gorilnika na električni IR sušilnik. 

 

Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 

2.3.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene občasne meritve celotnega 

prahu na merilnem mestu MMZ58, ker se peskalnik za rešetke (P23-9) in pripadajoči izpust Z58 

ukinja. 

 

Naslovni organ je v točki I./12 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.6 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo merilnega mesta MMZ95. 

Naslovni organ ugotavlja, da se delno ukinja emailiranje na tehnološki enoti N23, in sicer žgalna 

peč Ferro, iz katere so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z95 v okolje. 

 

Kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 

2.3.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri so bile določene občasne meritve celotnega 

prahu, dušikovih in žveplovih oksidov na merilnem mestu MMZ65, ker se infra rdeči sušilnik 

(P23-15) in pripadajoči izpust Z65 ukinja. 

 

Kot izhaja iz točke I./14 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi črtal točko 

2.3.20 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je bila določena zahteva v zvezi z izvedbo 

prvih meritev emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ58. Naslovni organ ugotavlja, da se 
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delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23, in sicer peskalnik, iz katerega so se odvajali 

odpadni plini preko izpusta Z58. 

 

Naslovni organ je v točki I./15 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.23 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi opustil navedbo tehnoloških enot N4 in N13 in 

izpuste Z15, Z17, Z18, Z23 in Z26. Naslovni organ ugotavlja, da se na tehnološki enoti N4 

spreminja ogrevanje traku iz gorilnika na električni IR sušilnik, ukinja tehnološka enota N13 in 

delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23 ter izpusti Z17, Z18, Z23, Z24 in Z60.  

 

Naslovni organ je v točki I./16 izreka te odločbe spremenil točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi črtal merilni mesti MMZ58 in MMZ60. Naslovni 

organ ugotavlja, da se delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti N23, in sicer peskalnik, iz 

katerega so se odvajali odpadni plini preko izpusta Z58 v okolje ter žgalna peč Ferro, iz katere so 

se odvajali odpadni plini preko izpusta Z60.  

 

Naslovni organ je v točki I./17 izreka te odločbe spremenil točko 3.2.2 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi, v Preglednici 19 spremenil mejne vrednosti 

parametrov na merilnem mestu MMV1 za parametre: amonijev dušik, nitritni dušik, fluorid, sulfat 

in kemijska potreba po kisiku (KPK). Mejne vrednosti so določene na podlagi druge alineje, 

sedmega odstavka 5. člena Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode 

in javno kanalizacijo (Uradni list RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15, v nadaljevanju: Uredba o emisiji 

snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo), preračunane za 

mešanico odpadnih voda na način iz 3. točke priloge 2 iste uredbe ter Uredbe o emisiji snovi in 

toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov (Uradni list RS 

št. 6/07, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav 

za proizvodnjo kovinskih izdelkov). Na lastni industrijski čistilni napravi se namreč čistijo različne 

vrste industrijskih odpadnih vod iz različnih tehnoloških procesov, ki nastajajo pri procesih 

galvaniziranja, emajliranja in lakiranja. Po spremembi, ki jo upravljavec navaja v vlogi se bodo 

spremenila razmerja (deleži) odpadnih vod iz posameznega tehnološkega procesa in sicer 25% 

odpadnih vod iz procesa galvaniziranja (pred spremembo 12%), 50% iz procesa emajliranja (pred 

spremembo 44%) in 25% iz procesa lakiranja (pred spremembo 44%). Ker Uredba o emisiji snovi 

in toplote pri odvajanju odpadne vode iz naprav za proizvodnjo kovinskih izdelkov za naštete 

procese določa različne mejne vrednosti posameznih parametrov, čiščenje odpadnih voda pa se 

izvaja na isti industrijski čistilni napravi, je naslovni organ preračunal mejne vrednosti glede na 

predvidena nova razmerja odpadnih vod. 

 

Naslovni organ je v točki I./18 izreka te odločbe spremenil točko 8.2.1 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi v osmi in deveti alinejo črtal tehnološki enoti 

N13 in N34. Naslovni organ ugotavlja, da se ukinjata linija površinske zaščite – lakiranje (N13) in 

linija za razmaščevanje polizdelkov (N34). 

 

Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi v Prilogi 4 

okoljevarstvenega dovoljenja spremenil Preglednici 1 in 2. Naslovni organ ugotavlja, da se 

ukinjajo tehnološke enote N12, N13 in N34 ter da se delno ukinja emajliranje na tehnološki enoti 

N23, zato v Preglednico 1 naslovni organ ni vključil izpustov Z16, Z17, Z18, Z19, Z20, Z21, Z22, 

Z23, Z24, Z25, Z26, Z29, Z58, Z60, Z65 in Z95, ki so povezani z omenjenimi tehnološkimi enotami 

in se ukinjajo, v Preglednico 2 pa ni vključil tehnološke enote N4 in N13 z izpusti Z15, Z17, Z18, 

Z23 in Z26, ki so vsebovali gorilce. 
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Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 

II. izreka te odločbe. 

 

 

IV. 

 

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem 

postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 

8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) je bilo treba v izreku te odločbe odločiti tudi o stroških 

postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je bilo o njih odločeno, kot izhaja iz 

točke III. izreka te odločbe. 

 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in 

prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba 

se vloži pisno, in sicer po pošti na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 

1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se 

plača v gotovini ali z drugim veljavnim plačilnim instrumentom in o plačilu predloži ustrezno 

potrdilo. Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne 

takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-

7111002-35406021. 

 

mag. Katja Buda 

sekretarka 

Vročiti: 

- Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje – osebno. 

 

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1: 

- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski pošti (info@velenje.si), 

- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si). 

 


