
REPUBLIKA SLOVENIJA 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 70 00 

 F: 01 478 74 25  

 E: gp.mop@gov.si 

 www.mop.gov.si 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Številka: 35432-18/2022-2550-8 

Datum:   26. 5. 2022  

 

 

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja 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 na podlagi 

trinajstega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 

49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 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 – ZVO-2) v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 

naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega zaradi spremembe 

upravljavca, na zahtevo stranke ADASTRA Energija, proizvodnja električne energije, d.o.o., 

Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, ki jo zastopa pooblaščenec CELOSTNA EKOLOGIJA, 

Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana, naslednjo 

 

 

ODLOČBO 

 

 

1. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-18/2011-20 z dne 12. 6. 2013, spremenjeno z 

odločbama št. 35406-71/2014-7 z dne 5. 2. 2015 in št. 35406-5/2019-3 z dne 23. 5. 2019, 

izdano upravljavcu iENERGIJA proizvodnja in distribucija energije d.o.o., Miklavž pri Ormožu 

18, 2275 Miklavž pri Ormožu, za obratovanje naprave za proizvodnjo bioplina s proizvodno 

zmogljivostjo obdelave 149 ton vhodnih substratov na dan, od tega 44 ton odpadkov 

živalskega izvora na lokaciji Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, se spremeni tako, da se v 

celotnem besedilu citiranega dovoljenja navedba upravljavca: »iENERGIJA proizvodnja in 

distribucija energije d.o.o., Miklavž pri Ormožu 18, 2275 Miklavž pri Ormožu«, nadomesti z 

navedbo novega upravljavca: »ADASTRA Energija, proizvodnja električne energije, d.o.o., 

Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož«.  

 

2. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja iz 1. točke izreka te odločbe ostane  

nespremenjeno. 

 

3. V tem postopku stroški niso nastali. 

 

 

O b r a z l o ž i t e v 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 

12. 4. 2022 s strani stranke ADASTRA Energija, proizvodnja električne energije, d.o.o., 

Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, ki jo zastopa pooblaščenec CELOSTNA EKOLOGIJA, 

Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: stranka), prejelo prijavo 
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spremembe upravljavca naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in 

sicer naprave za proizvodnjo bioplina s proizvodno zmogljivostjo obdelave 149 ton vhodnih 

substratov na dan, od tega 44 ton odpadkov živalskega izvora na lokaciji Opekarniška cesta 19a, 

2270 Ormož (v nadaljevanju: naprava), z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem za obratovanje 

naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega št. 35407-18/2011-20 z dne 

12. 6. 2013, spremenjeno z odločbama št. 35406-71/2014-7 z dne 5. 2. 2015 in št. 

35406-5/2019-3 z dne 23. 5. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Iz prijave izhaja, 

da se spreminja upravljavec naprave, zaradi spremembe v posesti naprave (sprememba v 

upravljanju). Upravljavec naprave bo po spremembi ADASTRA Energija, d.o.o., Opekarniška 

cesta 19a, 2270 Ormož (skrajšana firma ADASTRA Energija d.o.o.). 

 

Z dnem 13. 4. 2022 je pričel veljati Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), ki v prvem 

odstavku 304. člena določa, da se postopki za izdajo in spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 

za naprave in dejavnosti, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega iz 68. člena 

Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB, 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 in 84/18-ZIURKOE in 158/20; v nadaljevanju ZVO-1), ki so bili 

začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta postopek 

nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1. 

 

Prvi odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da mora upravljavec vsako nameravano spremembo v 

obratovanju naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, 

ali spremembo glede upravljavca, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar 

dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Prijava iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 mora glede 

naprave vsebovati opis njenih sprememb in opis mogočih pomembnih vplivov nameravane 

spremembe na okolje ali dele okolja, glede upravljavca pa le navedbo sprememb.  

 

Ministrstvo v primeru spremembe upravljavca s smiselno uporabo trinajstega odstavka 77. člena 

ZVO-1 odloči 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. 

 

Ministrstvo je po pregledu strankine prijave ugotovilo, da gre za prijavo spremembe upravljavca 

skladno z zgoraj citiranim prvim odstavkom 77. člena ZVO-1, zato je prijavo obravnaval kot vlogo 

za spremembo citiranega okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je dne 16. 5 2022 in 

17. 5. 2022 s strani stranke prejelo tudi dopolnitev vloge. 

 

K vlogi in dopolnitvi vloge je bilo priloženo: 

- Potrdilo o plačilu upravne takse, 

- Pooblastilo o zastopanju z dne 29. 3. 2022, 

- Kupoprodajna pogodba z dne 6. 3. 2020, 

- Najemna pogodba z dne 1. 10. 2021, 

- Zgodovinski izpis iz sodnega/poslovnega registra za ADASTRA Energija, proizvodnja 

električne energije, d.o.o., z dne 10. 5. 2022, 

- Redni izpis iz zemljiške knjige za parcelo 1128 z dne 10. 5. 2022, 

- Redni izpis iz zemljiške knjige za parcelo 1131 z dne 10. 5. 2022, 

- Redni izpis iz zemljiške knjige za parcelo 1141/3 z dne 10. 5. 2022, 

- Redni izpis iz zemljiške knjige za parcelo 1142/3 z dne 10. 5. 2022, 

- Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (od 1. maja 2011) za parcelo 1129 z dne 10. 5. 2022, 

- Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (od 1. maja 2011) za parcelo 1132 z dne 10. 5. 2022, 

- Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (od 1. maja 2011) za parcelo 1141/1 z dne 10. 5. 2022, 

- Zgodovinski izpis iz zemljiške knjige (od 1. maja 2011) za parcelo 1142/1 z dne 10. 5. 2022. 
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Ministrstvo ugotavlja, da se je upravljavec naprave iENERGIJA, proizvodnja in distribucija 

energije, d.o.o., Miklavž pri Ormožu 18, 2275 Miklavž pri Ormožu, preimenoval v ADASTRA 

Energija, d.o.o., Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, kar je razvidno iz zgodovinskega izpisa iz 

Poslovnega registra Slovenije – ePRS. Naprava se nahaja na naslovu Opekarniška cesta 19a, 

2270 Ormož, na zemljiščih v k.o. 332 Ormož s parc. št. 1128, 1130, 1131, 1141/3 in 1142/3. Iz 

okoljevarstvenega dovoljenja je razvidno, da se je naprava nahajala na zemljiščih v k.o. 332 

Ormož s parc. št. 1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1141/1 in 1142/1, iz vloge pa izhaja, da so parc. 

št. 1129, 1132, 1141/1 in 1142/1 izbrisane, vpisani pa sta dve novi parc. št. 1141/3 in 1142/3, kar 

je razvidno tudi iz zgodovinskih izpisov iz zemljiške knjige. 

 

Ministrstvo ugotavlja, da je lastnik naprave ADASTRA Nepremičnine, upravljanje nepremičnin, 

d.o.o., Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, ki se je predhodno imenoval Z-TECH zelene 

tehnologije, proizvodnja električne energije d.o.o., Rimska cesta 98a, 3311 Šempeter v Savinjski 

dolini, kar izhaja iz kupoprodajne pogodbe z dne 6. 3. 2020. Kupoprodajna pogodba z dne 

6. 3. 2020 je sklenjena med prodajalcem, Robertom Šijancem – v postopku osebnega stečaja, 

Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, ki ga zastopa stečajna upraviteljica Lucija Klampfer in med 

kupcem Z-TECH zelene tehnologije, proizvodnja električne energije, d.o.o., Rimska cesta 98a, 

3311 Šempeter v Savinjski dolini, ki ga zastopa direktor Phillips John Gerard.  

 

Ministrstvo ugotavlja, da je upravljavec naprave iENERGIJA d.o.o., Miklavž pri Ormožu 18, 2275 

Miklavž pri Ormožu (sedaj ADASTRA Energija, d.o.o., Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož, kot 

najemnik, sklenil z lastnikom naprave Z-TECH zelene tehnologije, proizvodnja električne energije 

d.o.o., Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož (sedaj ADASTRA Nepremičnine, upravljanje 

nepremičnin, d.o.o., Opekarniška cesta 19a, 2270 Ormož), kot najemodajalec, Najemno pogodbo 

z dne 1. 10. 2021. V točki 2 citirane pogodbe je opredeljeno, da najemodajalec daje nepremičnino 

v najem najemniku za določen čas od 1. 10. 2021 (''Začetni Datum'') do datuma določenega v 

skladu s točko 9 te pogodbe. V točki 9 citirane pogodbe je opredeljen čas trajanja najemne 

pogodbe. Najem po tej pogodbi se samodejno podaljša za vsakokrat eno dodatno leto, če 

najemnik najkasneje do 31. oktobra določenega leta ne obvesti najemodajalca s pisnim 

obvestilom, da želi prekiniti najem po tej pogodbi že z 31.12. tega leta. 

 

Upoštevaje določbo 3. člena ZVO-1, točka 7.1 je upravljavec naprave povzročitelj obremenitve 

okolja, ki ima v posesti napravo ali izvaja določeno dejavnost, sprememba upravljavca naprave 

pa je skladno z določbo 3. člena ZVO-1, točka 7.2 sprememba pravne ali fizične osebe ali 

sprememba firme ali sedeža osebe, ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje. Upravljavec 

naprave izkazuje, da je naprava prešla v posest novemu upravljavcu, in sicer z zgoraj navedeno 

Najemno pogodbo z dne 1. 10. 2021. Posest pa je v skladu s 24. členom Stvarnopravnega 

zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20) neposredna dejanska oblast nad stvarjo, ki jo 

stranka na podlagi najemne pogodbe kot najemnik prav gotovo izkazuje. Glede na zgoraj 

navedeno, je ministrstvo na podlagi trinajstega odstavka 77. člena ZVO-1 spremenilo 

okoljevarstveno dovoljenje tako, kot je določeno je v 1. točki izreka te odločbe. 

    

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno kot izhaja iz 

2. točke izreka te odločbe. 

 

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi s 118. členom 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 in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) 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 3. točke izreka te odločbe. 

Iz drugega odstavka 230. člena ZUP izhaja, da je zoper odločbo, ki jo izda na prvi stopnji 

ministrstvo, dovoljena pritožba samo takrat, kadar je to z zakonom določeno. Takšen zakon mora 

določiti tudi, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, sicer o pritožbi odloča vlada. 
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Ker ZVO-1 možnosti pritožbe zoper to odločbo ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa je 

začeti upravni spor.  

 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa je dovoljen upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče 

Republike Slovenije v roku 30 dni od vročitve odločbe. Tožbo se vloži neposredno pri pristojnem 

sodišču ali pošlje po pošti.  

 

 

Postopek vodila: 

 

dr. Tanja Kurbus 

podsekretarka 

 

 

mag. Katja Buda 

namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje  

 

 

 

Vročiti: 

- pooblaščencu stranke: CELOSTNA EKOLOGIJA, Andreja Sivec s.p., Cesta v Zgornji log 97, 

1000 Ljubljana (za: ADASTRA Energija, proizvodnja električne energije, d.o.o., Opekarniška 

cesta 19A, 2270 Ormož) - osebno. 

 

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

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

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

- Občina Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož - po elektronski pošti (obcina.ormoz@ormoz.si). 

 

Poslati po 3. odstavku 6. člena Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi 

komposta ali digestata (Uradni list RS, št. 99/13, 56/15, 56/18 in 44/22 – ZVO-2): 

- Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, Dunajska cesta 

22, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.uvhvvr@gov.si). 

 


