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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) ter na podlagi 

dvanajstega odstavka 77. člena in petega odstavka 85. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list 

RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-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 povezavi s prvim odstavkom 319. člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega 

dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega in 

obratovanje druge naprave, na zahtevo upravljavca Javno podjetje Centralna čistilna naprava 

Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, ki jo zastopa direktorica 

dr. Marjetka Stražar, naslednjo 

 

 

ODLOČBO 

 

I. 

 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-10/2014-19 z dne 16. 4. 2015, popravljeno s sklepom št. 

35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017 in spremenjeno z odločbo št. 35406-35/2018-16 z dne 

12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 19. 12. 2019 in odločbo št. 

35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 35406-72/2020-11 z dne 

22. 6. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) izdano upravljavcu Javno podjetje 

Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale (v 

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

 

1. Točka 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se doda ena 

tehnološka enota, in sicer diesel agregat (N3.18). 

 

2. Za točko 2.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.1.15 in 2.1.16, ki 

se glasita: 

 
2.1.15.  Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje dimnih plinov v okolje iz diesel agregata z oznako 

N3.18 iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja, z izpustom Z17, samo skozi njen dimnik. 

 

2.1.16. Upravljavcu se dovoli uporabljati plinsko olje kot gorivo v diesel agregatu z oznako N3.18 

iz točke 1.3 izreka tega dovoljenja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
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3. Za točko 2.3.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se dodata točki 2.3.13 in 2.3.14, ki 

se glasita: 

 

2.3.13. Upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanja obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak iz 

nepremičnega motorja - diesel agregata z oznako N3.18, katerega obratovalni čas ne 

sme presegati 300 ur letno in je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike. 

 

2.3.14. Ne glede na določbe točke 2.3.9 izreka tega dovoljenja upravljavcu na izpustu Z10 ni 

potrebno zagotoviti, da merilno mesto ustreza standardu SIST EN 15259. 

 
4. Točka 3.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v Preglednici 

10 črtata vrstici s parametroma srebro (Ag) in kadmij (Cd), vključno z njunima mejnima 

vrednostma.  

 

5. Točka 3.7.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da sedaj glasi: 

 

3.7.5. Upravljavec mora v sklopu izvajanja obratovalnega monitoringa iz točke 3.7.4 izreka tega 

dovoljenja v: 

- štirih od predpisanih štiriindvajset meritev zagotoviti določitev parametrov celotni krom,  

svinec in lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) iz Preglednice 10 točke 3.4.4 izreka 

tega dovoljenja in  

- dvanajstih od predpisanih štiriindvajset meritev zagotoviti tudi določitev preostalih 

parametrov iz Preglednic 9 in 10 iz točk 3.4.3 in 3.4.4 izreka tega dovoljenja,  

pri čemer morajo biti meritve izvedene v času odvajanja industrijske odpadne vode iz 

naprave iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Od tega: 

- morata biti dve meritvi od štirih za določitev parametrov celotni krom, svinec in 

lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) iz Preglednice 10 iz točke 3.4.4 izreka tega 

dovoljenja in  

- tri meritve od dvanajstih za določitev preostalih parametrov iz Preglednic 9 in 10 iz točk 

3.4.3 in 3.4.4 izreka tega dovoljenja,  

izvedene v istem dnevu, kot se bodo izvajale meritve na iztoku iz naprave iz točke 1.1 

izreka tega dovoljenja (na MMV1-2). 

 

6. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

  

Priloga 2: Seznam rezervoarjev 
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Rez3 
obarjalno sredstvo 

(FeCl3, Fe/Al sol) 
50 2017 N3 

- nadzemni, 

- zunanji, 

- dvoplaščni, 

- PE-HD 

- - črpalke  

- - nivojske sonde 

- alarm v primeru 

puščanja 

 

Rez4 

kemikalije za 

čiščenje vode 

(Brenntagplus BP3 

bulk, glicerol) 

50 2017 N3 

- dvoplaščni, 

vkopan 

- armirani PES  

 

- alarm v primeru 

puščanja 
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Rez5 
obarjalno sredstvo 

(FeCl3) 
22 2020 N3 

- nadzemni 

- zunanji 

- dvoplaščni 

- PE-HD 

- -  črpalke 

- -  nivojske sonde 

- zvočni in vizualni 

alarm v primeru 

puščanja 

 
 

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 (v nadaljnjem besedilu: Agencija) je dne 25. 5. 2021 

prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravi, ki lahko povzročata 

onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih 

odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih 

odpadkov 10 ton na dan (N1) in naprave za predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov 

z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne 

naprave Domžale-Kamnik z zmogljivostjo obdelave 149.000 PE (N3), upravljavca Javno podjetje 

Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, ki jo 

zastopa direktorica dr. Marjetka Stražar (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za 

spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 22. 2. 2022, 26. 4. 2022, 10. 5. 2022 in 

24. 5. 2022.  

 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih je navedel v 

prijavi z dne 24. 11. 2020 ter njeni dopolnitvi, na podlagi katere je Agencija s sklepom št. 

35409-67/2020-6 z dne 9. 3. 2021, ugotovila, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba 

zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 

dovoljenju. 

 

Agencija je upravljavcu dne 16. 4. 2015 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-10/2014-19, 

popravljeno s sklepom št. 35407-10/2014-25 z dne 25. 4. 2017 in spremenjeno z odločbo št. 

35406-35/2018-16 z dne 12. 9. 2019, popravljeno s sklepom št. 35406-35/2018-22 z dne 

19. 12. 2019 in odločbo št. 35406-72/2020-10 z dne 8. 6. 2021, popravljeno s sklepom št. 

35406-72/2020-11 z dne 22. 6. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje 

naprave za odstranjevanje nevarnih in nenevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja 

nevarnih odpadkov 30 ton na dan in nenevarnih odpadkov 10 ton na dan (N1) in naprave za 
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predelavo nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan 

(N2) ter druge povezane naprave Komunalne čistilne naprave Domžale-Kamnik z zmogljivostjo 

obdelave 149.000 PE (N3). 

 

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

nadaljevanju: ZVO-2), ki v prvem odstavku 319. člena določa, da je za odločanje v upravnih 

postopkih, začetih s strani Agencije Republike Slovenije za okolje na podlagi ZVO-1 do 

31. avgusta 2021 (razen postopkov ugotavljanja odgovornosti za preprečevanje oziroma sanacijo 

okoljske škode), ki na dan uveljavitve ZVO-2 še niso končani, pristojno ministrstvo za okolje in 

prostor (v nadaljevanju: ministrstvo). Glede na zgoraj navedeno je od 13. 4. 2022 za vodenje 

postopka in odločanje o prejeti vlogi pristojno ministrstvo. 

 

ZVO-2 nadalje 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), 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.  

 

V skladu s prvim odstavkom 29. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo 

industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) se postopki, začeti na podlagi Uredbe o vrsti 

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

št. 57/15) pred uveljavitvijo ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). Glede na navedeno 

se bo ta postopek nadaljeval in končal v skladu z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko 

povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. 

 

Upravljavec je v vlogi navedel, da je predmet spremembe okoljevarstvenega dovoljenja tudi umik 

petih nenevarnih biološko razgradljivih odpadkov za obdelavo v napravi za predelavo nenevarnih 

biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave 30 ton na dan (N2). Upravljavec je nato 

v dopolnitvi vloge, ki jo je ministrstvo prejelo dne 22. 2. 2022, spremenil zahtevo za spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je odstopil od nameravane spremembe. 

 

Upravljavec je v vlogi prav tako navedel, da je predmet spremembe okoljevarstvenega dovoljenja 

tudi zmanjšanje dovoljene količine nevarnih odpadkov za obdelavo v napravi za odstranjevanje 

odpadkov (N1) iz 30 ton na dan oziroma 10.950 ton na leto na 10 ton na dan oziroma 3.650 ton 

na leto. Upravljavec je nato v dopolnitvi vloge, ki jo je ministrstvo prejelo dne 24. 5. 2022, spremenil 

zahtevo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je odstopil od nameravane 

spremembe. 

 

Dvanajsti odstavek 77. člena 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. 

 

Skladno z drugim odstavkom 85. člena ZVO-1 mora upravljavec za vsako nameravano 

spremembo v obratovanju naprave iz 82. člena tega zakona, ki je povezana z delovanjem ali 

razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede upravljavca, 

vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Tretji odstavek 85. člena ZVO-1 

določa, da mora vloga iz prejšnjega odstavka, poleg vsebin iz 83. člena  tega zakona, vsebovati 

tudi opis sprememb naprave in opis vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele okolja 
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oziroma navedbo sprememb, kadar gre za spremembo upravljavca. Na podlagi petega odstavka 

85. člena ZVO-1 ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja iz drugega 

odstavka tega člena v treh mesecih od prejema popolne vloge, odločbo pa pošlje tudi pristojni 

inšpekciji in občini, na katerem območju se nahaja naprava ali izvaja dejavnost. 

 

 

II.  

 

V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi 

vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve vloge, s prilogami: 

- Načrt ravnanja z odpadki v procesu obdelave tekočih odpadkov (D9) in procesu predelave 

biološko razgradljivih odpadkov (R3/R1), maj 2021, 

- Varnostni list za glicerol z dne 9. 2. 2017, Fagron NL B.V., 

- Mnenje pooblaščenega izvajalca obratovalnega monitoringa odpadnih vod – predlog programa 

obratovalnega monitoringa in predlog spremembe programa obratovalnega monitoringa – 

zmanjšanje nabora parametrov za obratovanje naprave, ki lahko povzročajo onesnaževanje 

večjega obsega, št. 2114-18/4509-18/544-195/2020-1 z dne 18. 11. 2020, Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje Maribor, Enota za okolje Kranj 

(v nadaljevanju: Mnenje pooblaščenega izvajalca), 

- Nestandardna ureditev merilnega mesta na izpustu Z10 (biofilter) na lokaciji naprave CČN 

Domžale – Kamnik, Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, z dne 19. 11. 2020, Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje 

Novo mesto, 

- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz izpusta 

DEA podjetja JP CČN DOMŽALE – KAMNIK D.O.O., št. CEVO-189/2020 z dne 12. 3. 2020, 

IVD Maribor – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 

Maribor, 

- Tabela: Pregled vrednosti dodatnih parametrov v okviru obratovalnega monitoringa, 

- Procesna shema CČN Domžale-Kamnik z dne 13. 1. 2022, 

- Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz izpusta 

DEA podjetja JP CČN DOMŽALE – KAMNIK D.O.O., št. CEVO-189/2020-P1 z dne 17. 2. 2022, 

IVD Maribor – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 

Maribor. 

 

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo tudi na podlagi 

naslednje dokumentacije:  

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2018, št. 2114-10/26031-18/544-

2/2019-1, z dne 29. 1. 2019, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje 

in zdravje Maribor, Enota za okolje Kranj, 

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2019, št. 2114-10/26031-18/544-

16/2020-1, z dne 29. 1. 2020, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje 

in zdravje Maribor, Enota za okolje Kranj, 

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2020, št. 2114-10/26031-20/544-

14/2021-2, z dne 16. 4. 2021, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje 

in zdravje Maribor, Enota za okolje Kranj in 

- Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leto 2021, št. 2700-10/26031-21/LP-

KR1-1, z dne 8. 4. 2022, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in 

zdravje Maribor, Enota za okolje Kranj, 

- Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021 z dne 29. 3. 2022, NLZOH, Oddelek za okolje 

in zdravje Maribor,  

- Poročilo o emisijah snovi v zrak iz različnih izpustov v podjetju JP CČN Domžale – Kamnik, 

d.o.o., št. 2111b-20/20273-20/1 z dne 30. 7. 2020, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, 
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- Poročilo o emisijah snovi v zrak iz različnih izpustov v podjetju JP CČN Domžale – Kamnik, 

d.o.o., št. 2111b-10/20273-21/3 z dne 4. 8. 2021, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 

hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor. 

 

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno, kot izhaja iz nadaljevanja 

obrazložitve te odločbe:  

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na: 

- spremembo določb glede ureditve merilnega mesta na izpustu Z10, ki se nanaša na odvod 

emisije snovi iz naprav N2 in N3, 

- možnost zamenjave zunanjega vira ogljika za čiščenje odpadne vode v napravi N3, 

- opustitev parametrov za monitoring odpadnih voda na skupnem iztoku iz naprave N3 oziroma 

zmanjšanje števila meritev, 

- namestitev rezervoarja za FeCl3 (Rez5) v napravi N3, 

- namestitev diesel agregata v napravi N3. 

 

Sprememba določb glede ureditve merilnega mesta na izpustu Z10, ki se nanaša na odvod 

emisije snovi iz naprav N2 in N3 

Izpust Z10 predstavlja površino biofiltra, ki odvaja emisije sprejemnega objekta biološko 

razgradljivih odpadkov (N2.1 in N2.14), higienizacije (N2.2) in bazena SBR1 (N3.7).  Sprememba 

se nanaša na spremembo določbe v okoljevarstvenem dovoljenju, da mora biti merilno mesto 

urejeno skladno s standardom SIST EN 15259.  

 

Upravljavec je v vlogi podal predlog, da se skladno z določbo četrtega in petega odstavka 

15. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) 

spremenijo določbe v izdanem okoljevarstvenem dovoljenju, saj ureditev izpusta Z10 skladno s 

standardom SIST EN 15259 tehnično ni izvedljiva. Upravljavec je k vlogi predložil Nestandardno 

ureditev merilnega mesta na izpustu Z10 (biofilter) na lokaciji naprave CČN Domžale – Kamnik, 

Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, z dne 19. 11. 2020, ki jo je podal Nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Novo mesto.  

 

Možnost zamenjave zunanjega vira ogljika za čiščenje odpadne vode v napravi N3 

Upravljavec je podal zahtevo, da se kot zunanji vir ogljika v napravi N3 uporabi tudi glicerol. 

Upravljavec navaja, da je za učinkovit proces denitrifikacije možno uporabiti tudi glicerol, zato želi 

v seznam možnih skladiščenih snovi poleg Brenntagplus BP3 Bulk vključiti tudi glicerol. Po 

nameravani spremembi se bo kot vir ogljika v napravi N3, in sicer v rezervoarju Rez4, skladiščil 

Brenntagplus BP3 Bulk ali glicerol. 

 

Opustitev parametrov za monitoring odpadnih voda na skupnem iztoku iz naprave N3 oziroma 

zmanjšanje števila meritev 

Upravljavec je podal zahtevo za opustitev merjenih parametrov, in sicer za kadmij in srebro na 

merilnem mestu MMV1 iz naprave N3 in za zmanjšanje pogostosti meritev z 12 na 4x letno za 

parametre celotni krom,  svinec in lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX). Upravljavec navaja, 

da na merilnem mestu MMV1 iz naprave N3 v odpadni vodi izvaja 12 meritev dodatnih enajstih 

parametrov, določenih v preglednici 10, iz točke 3.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Po 

navedbah upravljavca iz Poročil obratovalnega monitoringa odpadnih voda izhaja, da izmerjeni 

vrednosti parametra kadmij in srebro nikoli ne presegata mejnih vrednosti letnih količin 

onesnaževal v odpadni vodi. V vseh štirih letih (od leta 2018 do vključno 2021) je vseh 12 

analiziranih vrednosti na leto pod mejo zaznavnosti (LOD). LOD za kadmij znaša 0,0003 mg/L in 

pri svincu 0,003 mg/L. Zato upravljavec za parametra kadmij in srebro želi celotno opustitev 

izvajanja meritev. Nadalje upravljavec navaja, da iz Poročil obratovalnega monitoringa odpadnih 

voda izhaja da je za celotni krom, svinec in BTX od leta 2018 do vključno 2021 pri vseh parametrih 
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vrednost večino časa pod LOD (11 meritev od 12 na leto). Vrednost LOQ (=meja določljivosti) se 

pri vsakem parametru v vseh 4 letih pojavi le enkrat, ne glede na letno količino odpadne vode. 

Zato upravljavec predlaga zmanjšanje pogostosti izvajanja meritev za celotni krom, svinec in 

lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) na 4 meritve na leto. Upravljavec je k vlogi predložil 

Mnenje pooblaščenega izvajalca.  

 

Namestitev rezervoarja za skladiščenje FeCl3 (Rez5) v napravi N3 

Upravljavec je podal zahtevo za namestitev dodatnega rezervoarja za skladiščenje FeCl3 (Rez5) 

v napravi N3. Rezervoar Rez5 je nadzemni, dvoplaščni rezervoar iz PE-HD, v katerem se bo 

skladiščil FeCl3, ki se dodaja za izboljšanje primarnega usedanja in obarjanja sulfida v anaerobnih 

digestorjih. Rezervoar Rez5, volumna 22 m3, bo nadomestil obstoječi 1 m3 IBC kontejner, ki je 

nameščen ob primarnem usedalniku, iz katerega se dozira kemikalijo na linijo za obdelavo 

odpadne vode. Z nameravano spremembo se bo zmanjšala manipulacija z FeCl3. Rezervoar 

Rez5 bo opremljen s črpalkami, nivojskimi sondami ter z alarmom v primeru puščanja. Rezervoar 

Rez3 s prostornino 50 m3 se bo po nameravani spremembi prav tako uporabljal za skladiščenje 

FeCl3 kot v obstoječem stanju. 

 

Namestitev diesel agregata v napravi N3 

Upravljavec je podal zahtevo za novo tehnološko enoto za zasilno napajanje v primeru izpada 

električne energije, in sicer diesel agregat (N3.18), ki bo nameščen na zemljišču v k.o. 1963 Študa 

s parcelno številko 180/3. Diesel agregat (N3.18) bo v kontejnerski izvedbi in bo namenjen 

napajanju ključnih objektov in pripadajoče opreme v napravi N3, emisije snovi v zrak pa se bodo 

odvajale skozi nov izpust Z17. Predviden maksimalni čas obratovanja diesel agregata (N3.18) bo 

do 200 h/leto. Upravljavec je k vlogi predložil Predlog programa prvih meritev in obratovalnega 

monitoringa emisije snovi v zrak iz izpusta DEA podjetja JP CČN DOMŽALE – KAMNIK D.O.O., 

št. CEVO-189/2020 z dne 12. 3. 2020 in št. CEVO-189/2020-P1 z dne 17. 2. 2022, ki ga je izdelal 

IVD Maribor – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 

Maribor. Dizelsko gorivo za potrebe diesel agregata se ne bo skladiščilo na lokaciji naprave, saj 

bo na lokaciji le tista količina, ki je v rezervoarju goriva (prostornina 4900 litrov), ki je sestavni del 

diesel agregata. 

 

 

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. 

 

Ministrstvo je ugotovilo, 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 ZVO-1, izdalo odločbo o 

spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Pri preverjanju izpolnjenosti pogojev v skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, je ministrstvo po 

pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak, katere je upravljavec predložil Agenciji Republike 

Slovenije za okolje, le ta pa jih je posredoval ministrstvu, v okviru poročanja o obratovalnem 

monitoringu na podlagi določb 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
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emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni 

list RS, št. 105/08, v nadaljevanju: Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije 

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje) ugotovilo, da 

naprava ne presega mejnih vrednosti emisij v zrak, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju. 

 

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

določilo zahteve v zvezi z obsegom naprave, emisijami snovi v zrak in emisijami snovi in toplote v 

vode. 

 

Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe spremenilo točko 1.3 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je dodalo eno tehnološko enoto, in sicer diesel agregat (N3.18) na podlagi 

podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo točki 2.1.15 in 2.1.16 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi za spremembo okoljevarstvenega 

dovoljenja.  

 

Ministrstvo je v točki 2.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo zahteve v zvezi z 

izpuščanjem dimnih plinov v okolje iz diesel agregata (N3.18), z izpustom Z17, v skladu s prvim 

odstavkom 20. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in 

nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18 in 59/18, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v 

zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev). 

 

Ministrstvo je v točki 2.1.16 izreka okoljevarstvenega dovoljenja določilo gorivo v diesel agregatu 

(N3.18) skladno s 4. točko drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih 

virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13). 

 

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, je ministrstvo dodalo točko 2.3.13 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določilo, v skladu s priloženim Predlogom programa prvih 

meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz izpusta DEA podjetja JP CČN 

Domžale – Kamnik d.o.o., IVD Maribor, CEVO -189/2020-P1 z dne 17.02.2022, ter skladno s 

tretjim odstavkom 25. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin 

in nepremičnih motorjev, da upravljavcu ni treba zagotoviti izvajanja obratovalnega monitoringa 

emisij snovi v zrak iz nepremičnega motorja - diesel agregata z oznako N3.18, katerega obratovalni 

čas ne sme presegati 300 ur letno in je namenjen samo za pogon zasilnega napajanja elektrike. 

Upravljavec je v vlogi navedel, da bo predviden maksimalni čas obratovanja diesel agregata 

(N3.18) do 200 h/leto. 

 

Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe je ministrstvo dodalo točko 2.3.14 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, priloženega mnenja pooblaščenega 

izvajalca obratovalnega monitoringa Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, z dne 

19. 11. 2020 ter skladno s četrtim in petim odstavkom 15. člena Pravilnika o prvih meritvah in 

obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih 

za njegovo izvajanje. Upravljavec lahko na izpustu iz biofiltra (Z10) uporablja nestandardno 

ureditev merilnega mesta, ker drugačna ureditev merilnega mesta tehnično ni izvedljiva. 

Pooblaščenec, ki izvaja obratovalni monitoring emisij snovi v zrak mora z meritvami zagotoviti, da 

rezultati meritev na merilnem mestu MMZ10 nimajo višjih merilnih negotovosti kakor meritve, 

izvedene na merilnem mestu, ki je skladno standardu SIST EN 15259. 

 

Ministrstvo je v točki I./4 izreka te odločbe spremenilo točko 3.4.4 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je iz Preglednice 10 črtalo parametra kadmij in srebro, na podlagi podatkov v 

vlogi in njenih dopolnitvah ter v skladu z drugo alinejo 1. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe 

o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS 
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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), ki določa, da je lahko obseg meritev parametrov onesnaženosti 

manjši od predpisanega, če je letna količina emisije enega ali več onesnaževal iz predpisanega 

obsega meritev manjša od količine, določene za ta onesnaževala v prilogi 3 citirane Uredbe. Iz 

Poročil obratovalnega monitoringa odpadnih voda za leta 2018, 2019, 2020 in 2021 namreč izhaja, 

da so bile izmerjene vrednosti parametrov kadmij in srebro v obdobju od leta 2018 do leta 2021 

pod mejo zaznavnosti (LOD), pri čemer je bilo v vsakem letu izvedenih 12 meritev posameznega 

parametra in pri tem nista presegala mejnih vrednosti letnih količin onesnaževal v odpadni vodi. S 

tem, ko sta bila srebro in kadmij v zadnjih 4 letih v odpadni vodi prisotna pod mejo detekcije, 

ministrstvo meni, da je izpolnjen pogoj iz priloge 3 citirane uredbe, ki določa, da emisija kadmija 

ne sme presegati 100 g/leto, letna emisija srebra pa prav tako ne sme presegati 100 g. Tudi iz 

predloženega Mnenja pooblaščenega izvajalca izhaja, da je mogoče meritve srebra in kadmija v 

odpadni vodi na merilnem mestu MMV1 opustiti. Zaradi navedenega je ministrstvo zahtevku 

upravljavca ugodil. 

 

Ministrstvo je v točki I./5 izreka te odločbe spremenilo točko 3.7.5 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja, v kateri je za parametre celotni krom, svinec in lahkohlapni aromatski ogljikovodiki 

(BTX) iz Preglednice 10 zmanjšal pogostost meritev, na podlagi podatkov v vlogi in njenih 

dopolnitev ter v skladu s prvo alinejo 1. točke prvega odstavka 32. člena Uredbe o emisiji snovi in 

toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, ki določa, da je lahko pogostost 

meritev manjša od predpisane, če sta količina in onesnaženost odpadne vode enaki celo 

koledarsko leto. Iz Poročil obratovalnega monitoringa odpadnih voda izhaja, da je parameter 

celotni krom v letih 2018, 2019 in 2020 v odpadni vodi na merilnem mestu MMV1 bil pri vseh 

meritvah (izvedenih jih je bilo 12 v vsakem letu) določen pod mejo zaznavnosti (LOD, ki za celotni 

krom znaša 0,003 mg/L), v letu 2021 (ko je bilo izvedenih prav tako 12 meritev) pa je bil enkrat 

izmerjen pod mejo določljivosti (LOQ, ki znaša 0,01 mg/L). Parameter svinec je bil v letih 2018, 

2019 in 2021 v odpadni vodi na merilnem mestu MMV1 pri vseh meritvah (izvedenih jih je bilo 12 

v vsakem letu) določen pod mejo zaznavnosti (LOD, ki za svinec znaša 0,003 mg/L), v letu 2020 

(ko je bilo izvedenih prav tako 12 meritev) pa je bil enkrat izmerjen pod mejo določljivosti (LOQ, ki 

znaša 0,01 mg/L). Parameter lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) je bil v letih 2018, 2019 in 

2021 v odpadni vodi na merilnem mestu MMV1 pri vseh meritvah (izvedenih jih je bilo 12 v vsakem 

letu) določen pod mejo zaznavnosti (LOD, ki za celotni krom znaša 0,01 mg/L), v letu 2020 (ko je 

bilo izvedenih prav tako 12 meritev) pa je bil enkrat izmerjen pod mejo določljivosti (LOQ, ki znaša 

0,03 mg/L). Iz navedenih poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za pretekla leta je 

razvidno tudi, da se je v  posameznem koledarskem letu na tem merilnem mestu v vodotok odvedlo 

približno 8 mio. m3 odpadne vode. Na podlagi navedenega ministrstvo ugotavlja, da sta količina 

(letno cca 8 mio. m3) in onesnaženost (obravnavani trije parametri so imeli LOD ali LOQ vrednosti) 

odpadne vode v obdobju 2018-2021 bili enaki celo posamezno koledarsko leto. Tudi iz 

predloženega Mnenja pooblaščenega izvajalca izhaja, da je mogoče pogostost meritev za 

parametre celotni krom, svinec in lahkohlapni aromatski ogljikovodiki (BTX) na merilnem mestu 

MMV1 zmanjšati, zaradi česar je ministrstvo ugodilo tudi temu zahtevku upravljavca. 

 

Ministrstvo je v točki I./6 izreka te odločbe spremenilo prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja na 

podlagi podatkov v vlogi, in sicer je v seznam rezervoarjev dodalo novi rezervoar Rez5, volumna 

22 m3, v katerem se bo skladiščilo obarjalno sredstvo FeCl3, ki se uporablja v napravi N3 iz točke 

1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter pri rezervoarju Rez4 dodal glicerol kot drugi vir ogljika, 

ki se uporablja v napravi iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. V rezervoarju Rez4 se 

bo poleg Brenntagplus BP3 Bulk skladiščil tudi glicerol. Po nameravani spremembi bo kot vir 

ogljika v napravi N3 iz točke 1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v rezervoarju Rez4 hkrati 

skladiščena le ena snov ali Brenntagplus BP3 Bulk ali glicerol. 
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IV. 

 

Preostalo  besedilo  izreka  okoljevarstvenega  dovoljenja  ostane nespremenjeno, kot izhaja iz 

točke II. izreka te odločbe. 

 

V.  

 

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 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 točke III. 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. 

ZVO-1 v petem odstavku 78. člena določa, da je zoper to odločbo možno podati pritožbo, ne 

določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, zato o pritožbi zoper to odločbo odloča 

Vlada Republike Slovenije. 

Prav tako ZVO-2 v drugem odstavku 319. člena določa, da je zoper odločitve ministrstva v 
upravnih postopkih iz prvega odstavka 319. člena ZVO-2 dovoljena pritožba, o kateri odloča 
Vlada Republike Slovenije. 

 

Pouk o pravnem sredstvu:  

Zoper to odločbo je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi te 

odločbe. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in 

prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno 

takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti 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 25500-7111002-35406022. 

 

Pri nastanku vsebine tega dokumenta sta 

sodelovali naslednji uradni osebi: 

Mateja Artnak, podsekretarka 

Marjan Zajc, podsekretar 

 

Postopek vodila: 

 

dr. Tanja Kurbus 

podsekretarka 

mag. Katja Buda 

namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje  

 

Vročiti: 

- Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 

Domžale – osebno. 

 

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

- Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale – po elektronski pošti 

(vlozisce@domzale.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). 



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: 35406-45/2021-ARSO-12
Datum:   30. 11. 2022  

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 
223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-
ZUS-1, 126/07,  65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb) v upravni zadevi 
spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 
onesnaževanje okolja večjega obsega in obratovanje druge naprave, stranki Javno podjetje 
Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 1230 Domžale, ki jo 
zastopa direktorica dr. Marjetka Stražar, po uradni dolžnosti izdaja naslednji
 

S K L E P

1. Odločba št. 35406-45/2021-ARSO-11 z dne 15. 6. 2022 se popravi tako, da se v 6 točki izreka 
citirane odločbe besedna zveza »Priloga 2« nadomesti z besedno zvezo »Priloga 1«. 

2. 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 stranki Javno 
podjetje Centralna čistilna naprava Domžale - Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 
1230 Domžale, ki jo zastopa direktorica dr. Marjetka Stražar (v nadaljevanju: stranka), dne 
15. 6. 2022 izdalo odločbo št. 35406-45/2021-ARSO-11. 

V prvem odstavku 223. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-
ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 - ZDeb; v 
nadaljevanju: ZUP) je določeno, da sme organ, ki je izdal odločbo, vsak čas popraviti pomote v 
imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. Popravek 
pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. 
Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku 
odločbe. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-5007
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4388
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-6415
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-2380
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-0251
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0268
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0815
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1783
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0304
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3646
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-2246
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-0716
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1758
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Po ponovnem pregledu zgoraj citirane odločbe je ministrstvo ugotovilo, da je prišlo do pomote pri 
navedbi priloge v točki 6 izreka citirane odločbe. Ministrstvo je namreč v postopku izdaje citirane 
odločbe po pomoti v izreku odločbe navedlo Priloga 2 namesto Priloga 1, zato izdaja ta sklep o 
popravi pisne pomote skladno z drugim odstavkom 223. člena ZUP, s katerim popravlja citirano 
odločbo tako kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v 
izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso 
nastali, je bilo odločeno kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

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.

Glede na dejstvo, da ZUP v tretjem odstavku 223. člena določa, da je zoper sklep o popravi 
pomote možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, o 
pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada Republike Slovenije.

Pouk o pravnem sredstvu: 
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega 
sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda ustno na zapisnik na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska 48, Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno 
takso se plača v gotovini ali z drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti 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 25500-7111002-35406022. 

Ta upravni akt je bil izdan kot fizična kopija dokumenta v elektronski obliki. V skladu z drugim 
odstavkom 65.b člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, 14/20, 167/20, 
172/21, 68/22 in 89/22) vas seznanjamo, da lahko zahtevate, da se vam pošlje izvirnik dokumenta 
na elektronski naslov ali potrdi skladnost kopije dokumenta z izvirnikom. Uveljavljanje te zahteve 
ne vpliva na vaš pravni položaj oziroma tek roka, ki je začel teči z vročitvijo kopije.

Postopek vodila:

dr. Tanja Kurbus
podsekretarka

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:
- Javno podjetje Centralna čistilna naprava Domžale Kamnik d.o.o., Študljanska cesta 91, 

1230 Domžale – osebno.
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