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Številka: 35432-8/2021-2550-10 

Datum: 7. 6. 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) ter na podlagi 

dvanajstega odstavka 77. 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 upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 

naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca KOTO 

d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Mateja Resnika 

zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, naslednjo 

ODLOČBO 
 

I. 

 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-61/2006-16 z dne 22. 6. 2010, spremenjeno z odločbami 

št. 35407-54/2010-5 z dne 31. 8. 2011, št. 35406-50/2012-3 z dne 16. 11. 2012 in št. 35406-

49/2013-11 z dne 22. 12. 2014 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu 

KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), za 

obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v kateri se 

opravlja dejavnost odstranjevanja in predelavo trupov živali ali odpadkov živalskega izvora 

z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan in drugih naprav, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju, 

se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

 

1. V točki 1.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črtajo prva, druga, četrta in peta 
alineja. 

 
2. Točke 1.2, 1.7, 1.8, 2.1.13, 2.1.17 skupaj z vsemi podtočkami, 2.2.3, 2.2.5, 2.3.4, 2.3.5, 

2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 2.3.14, 2.3.21, 7.3.7 skupaj s podtočkama, 
7.3.10 skupaj z vsemi podtočkami, 7.3.12 skupaj z vsemi podtočkami, 7.3.14 skupaj z 
vsemi podtočkami, 7.3.15 skupaj z vsemi podtočkami, 7.4.3 in 7.4.4 okoljevarstvenega 
dovoljenja se črtajo. 

 
3. Točka 2.3.7 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
2.3.7 Upravljavec mora v okviru obratovalnega monitoringa zagotoviti izvedbo občasnih 

meritev emisije snovi v zrak enkrat na tri leta na vseh v točki 2.2 izreka tega dovoljenja 
definiranih merilnih mestih, razen meritev ogljikovega monoksida (CO) na merilnem 
mestu MMZ1 iz točke 2.2.1 izreka tega dovoljenja. 

 
4. Iz točk 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19, 2.3.20, 2.3.22, 2.3.23 izreka okoljevarstvenega 

dovoljenja se črtajo navedbe točk 2.3.11 in 2.3.12. 
 
5. Iz točk 2.1.9 in 2.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta navedba izpusta Z8. 
 

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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6. V točki 4.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedna zveza »za predelavo, 
skladiščenje in odstranjevanje odpadkov,« spremeni v besedno zvezo: »za predelavo 
in skladiščenje,«. 

 
7. V točkah 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 in 7.3.4 se črtajo navedbe besednih zvez, ki se nanašajo 

na odstranjevanje odpadkov in sicer se: 
- v točki 7.3 črta »in odstranjevanje odpadkov«, 
- v točki 7.3.1 črta »ali odstranjevanje odpadkov«, 
- v točki 7.3.2 črta »ali odstranjevati«, 
- v točki 7.3.3 črta »ali odstranjevanju« in 
- v točki 7.3.4 črtajo »ali odstranjevanjem«, »ali odstranjevanje« in dvakrat »ali 

odstranjevanja«. 
 
8. Točka 7.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
7.3.6 Upravljavcu se dovoljuje predelava nenevarnih odpadkov v napravah iz točke 1.1.3, 

1.1.1.1, 1.5 in 1.6 po postopkih določenih v točkah 7.3.8.2, 7.3.11.2, 7.3.9.2, 7.3.13.2, in 
7.3.16.2 v skupni količini 50.000 ton/leto. 

 
9. Iz Priloge 2 (Tabela 32, Podrobnejša razvrstitev naprav) okoljevarstvenega dovoljenja 

se črtajo tehnološke enote N71, N72, N73, N74 N75 in N76, Sušenje biološko 
onesnaženih odpadkov z vsemi tehnološkimi enotami (od N83 do N88), Predelava 
odpadkov v trdna goriva z vsemi tehnološkimi enotami (od N89 do N93) in Proizvodnja 
in energetska izraba biodizla s tehnološko enoto N77. 

 
10. Iz Priloge 3 (Tabela 33, Skladišča) okoljevarstvenega dovoljenja se črta Skladišče 

trdnega goriva (Sk22), pri Sk21 pa navedba naprave N5. 
 
11. Iz Priloge 5 (Tabela 35, Viri emisij v zrak) okoljevarstvenega dovoljenja se črtata izpusta 

Z5 in Z8. 
 
12. Priloga 6 okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 
 

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. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje (v nadaljevanju: ministrstvo), je dne 
8. 11. 2021 prejelo vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo, v kateri se opravlja 
dejavnost odstranjevanja in predelavo trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo 
več kot 10 ton na dan in drugih naprav, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-
61/2006-16 z dne 22. 6. 2010, spremenjeno z odločbami št. 35407-54/2010-5 z dne 31. 8. 2011, 
št. 35406-50/2012-3 z dne 16. 11. 2012 in št. 35406-49/2013-11 z dne 22. 12. 2014 (v 
nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) upravljavca KOTO d.o.o., Agrokombinatska cesta 80, 
1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu direktorja Mateja Resnika zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., 
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo za 
spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 3. 12. 2021 in dne 19. 5. 2022. 
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Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih 
je navedel v prijavi z dne 15. 9. 2021, na podlagi katere je ministrstvo s sklepom št. 35435-1/2021-
2550-2 z dne 24. 9. 2021 ugotovilo, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi 
nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. 

 

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 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 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 

in 158/20, v nadaljevanju: ZVO-1), končajo po določbah ZVO-1. Glede na navedeno se bo ta 

postopek nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1.  

 

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. 
 

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22), ki 

je začela veljati z dnem 28. 5. 2022, v prvem odstavku 29. člena določa, da 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). 
 

II. 

 
V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi 
vloge upravljavca, kateri je bilo priloženo:  
- vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja s prilogo 3 – obrazec T31-2: Seznam 

tehnoloških enot, 
- pooblastilo za zastopanje št. TAP-3 z dne 9. 9. 2021, 
- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 250 EUR z dne 8. 11. 2021 in 
- Načrt ravnanja z odpadki z dne 4. 11. 2021 (v nadaljevanju: NRO) s prilogo Skico območja 

naprave. 
 
Vloga je bila dopolnjena po elektronski pošti dne 3. 12. 2021 z: 
- odgovorom na poziv št. 35432-8-2021-2550-4, z dne 24. 11. 2021 z dne 3. 12. 2021 in 
- diagramom nastanka odpadnih vod. 
 
Upravljavec je dne 19. 5. 2022 po elektronski pošti podal še dodatna pojasnila v postopku glede 
izbrisa tehnoloških enot. 
 
V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje: 

Ministrstvo je upravljavcu dne 22. 6. 2010 izdalo okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-61/2006-
16, spremenjeno z odločbo št. 35407-54/2010-5 z dne 31. 8. 2011, št. 35406-50/2012-3 z dne 
16. 11. 2012 in št. 35406-49/2013-11 z dne 22. 12. 2014, za obratovanje naprave ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v kateri se opravlja dejavnost odstranjevanja in 
predelavo trupov živali ali odpadkov živalskega izvora z zmogljivostjo več kot 10 ton na dan in 
drugih naprav, določenih v okoljevarstvenem dovoljenju (v nadaljevanju: okoljevarstveno 
dovoljenje). 
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Upravljavec v vlogi navaja, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša na izbris 
naprav/tehnoloških enot, ki jih upravljavec ni realiziral oziroma jih ne namerava realizirati. 
V okoljevarstvenem dovoljenju želi upravljavec ohraniti naslednje naprave za: 

• proizvodnjo mesno kostne moke in živalskih maščob s proizvodno zmogljivostjo 
300 ton/dan in proizvodnjo in energetsko izrabo bioplina s proizvodno zmogljivostjo 
predelave 30.000 ton odpadkov na leto (A1), in sicer se naprave št. 1.1.1, 1.1.1.1, 1.1.2 in 
1.1.3 okoljevarstvenega dovoljenja ohranijo v celoti, iz naprave 1.1.4 pa se ohranita le kotla 
za proizvodnjo pare in sistem trajnih meritev, ostale tehnološke enote pa se ukinejo, kot je 
razvidno iz nadaljevanja obrazložitve, 

• skladiščenje živalskih kož (B1), 
• skladiščenje olj in maščob (B2), 
• predelavo odpadnega jedilnega olja (B3) in 
• skladiščenje, sušenje in razvrščanje biološko razgradljivih muljev (B4). 

 
Vse ostale naprave/tehnološke enote se iz okoljevarstvenega dovoljenja na vlogo stranke črtajo. 
To so: 

• del tehnoloških enot naprave 1.1.4 – kotlovnica (prevzem in skladiščenje, kurišče s 
fluidizirano plastjo, proizvodnja električne energije, čiščenje dimnih plinov), 

• naprava za proizvodnjo in energetsko izrabo biodizla (A2) s proizvodno zmogljivostjo 
4.200 ton/leto, 

• naprava za skladiščenje, razvrščanje in sušenje biološko onesnaženih odpadkov (B5) in 
• naprave za predelavo odpadkov v trdna goriva (B6). 

 
Neposredno tehnično povezani tehnološki enoti »industrijska biološka čistilna naprava za 
odpadne vode« in »biofilter« se ohranita. 
 
Upravljavec v vlogi navaja tudi spremembo v obratovanju tehnološke enote iz točke 1.1.1 
okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer na tej liniji ukinjajo obdelavo odpadkov iz točke 7.3.7 
okoljevarstvenega dovoljenja po postopku R3. Gre za odpadke s št. 19 08 12, 20 01 08, 20 02 01 
in 20 03 02. Tako se bo v bodoče na tej liniji predelovalo le živalske stranske proizvode. 
 

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). 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. 
 
Ministrstvo je v točki I./1 izreka te odločbe iz točke 1.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na 
podlagi vloge upravljavca črtalo tehnološke enote kotlovnice: prevzem in skladiščenje, kurišče s 
fluidizirano plastjo, proizvodnja električne energije in čiščenje dimnih plinov. 
 
Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe je ministrstvo črtalo točke 1.2, 1.7, 1.8, 2.1.13, 2.1.17 
skupaj z vsemi podtočkami, 2.2.3, 2.2.5, 2.3.4, 2.3.5, 2.3.8, 2.3.9, 2.3.10, 2.3.11, 2.3.12, 2.3.13, 
2.3.14, 2.3.21, 7.3.7. skupaj s podtočkama, 7.3.10 skupaj z vsemi podtočkami, 7.3.12. skupaj z 
vsemi podtočkami, 7.3.14 skupaj z vsemi podtočkami, 7.3.15 skupaj z vsemi podtočkami, 7.4.3 in 
7.4.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi vloge upravljavca, saj se nanašajo na 
naprave oz. tehnološke enote, ki so predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
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Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe je ministrstvo točko 2.3.7 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja spremenilo tako, da se ne nanaša več na merilno mesto MMZ8 izpusta Z8, saj je le ta 
del kurišča s fluidizirano plastjo, ki pa je predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe je ministrstvo črtalo iz točk 2.3.16, 2.3.17, 2.3.18, 2.3.19, 
2.3.20, 2.3.22, 2.3.23 okoljevarstvenega dovoljenja navedbe točk 2.3.11 in 2.3.12, saj se ti dve 
točki nanašata na kurišče s fluidizirano plastjo, ki pa je predmet črtanja iz okoljevarstvenega 
dovoljenja. 
 
Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je ministrstvo iz točk 2.1.9 in 2.1.10 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja črtalo navedbo izpusta v zrak Z8, saj je le ta del kurišča s fluidizirano 
plastjo, ki pa je predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Ministrstvo je v točkah I./6 in I./7 izreka te odločbe iz točke 4.1.10 in točk 7.3, 7.3.1, 7.3.2, 7.3.3 in 
7.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtalo navedbe odstranjevanja odpadkov, saj se le to 
izvaja na kurišču s fluidizirano plastjo, ki pa je predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe je ministrstvo točko 7.3.6 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja spremenilo tako, da se ne nanaša več na predelavo odpadkov v napravi 1.1.1 
(predelava živalskih stranskih proizvodov kategorije 1 in 2; ŽSPK12), saj upravljavec navaja, da 
na tej napravi odpadkov več ne bo predeloval, ampak le še ŽSPK12. Nadalje je ministrstvo iz te 
točke črtalo točke 1.1.4, 1.2, 1.7, 7.3.7.2, 7.3.10.2, 7.3.12.2, 7.3.14.2 in 7.3.15.2, ki se nanašajo 
na Napravo za proizvodnjo in energetsko izrabo biodizla (A2), Napravo za skladiščenje, 
razvrščanje in sušenje biološko onesnaženih odpadkov (B5) in na Napravo za predelavo 
odpadkov v trdna goriva (B6).), ki pa so predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Ministrstvo je v točki I./9 izreka te odločbe iz Priloge 2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na 
podlagi vloge upravljavca črtalo tehnološke enote Kotlovnice N71, N72, N73, N74 N75 in N76, 
naprave Sušenje biološko onesnaženih odpadkov z vsemi tehnološkimi enotami (N83 do N88), 
Predelava odpadkov v trdna goriva z vsemi tehnološkimi enotami (N89 do N93) in Proizvodnja in 
energetska izraba biodizla s tehnološko enoto N77. 
 
Ministrstvo je v točki I./10 izreka te odločbe iz Priloge 3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na 
podlagi vloge upravljavca črtalo Skladišče trdnega goriva (Sk22), saj je le to vezano na napravo 
B5, ki je predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. Prav tako je pri skladišču Sk21 iz 
enakega razloga bilo treba črtati navedbo naprave B5. 
 
Ministrstvo je v točki I./11 izreka te odločbe iz Priloge 5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na 
podlagi vloge upravljavca črtalo izpusta Z5 in Z8, saj sta vezana na Napravo za proizvodnjo 
biodizla in tehnološke enote kotlovnice, ki so predmet črtanja iz okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Ministrstvo je v točki I./12 izreka te odločbe črtalo Prilogo 6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ki 
v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju predstavlja Načrt ravnanja z odpadki. Upravljavec je 
namreč zaradi sprememb na napravah in tehnoloških enotah, ki so predmet te odločbe, izdelal 
nov Načrt ravnanja z odpadki (NRO), ki pa skladno z aktualnimi predpisi s področja ravnanja z 
odpadki, ni del izreka okoljevarstvenega dovoljenja. 
 
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke 
II. izreka te odločbe. 
 
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, 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. 
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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.  
 

Pri nastajanju tega dokumenta so 

sodelovale naslednje uradne osebe: 

Jurij Fašing, sekretar 

Irena Hribernik Laznik, podsekretarka 

Špela Krajnc, svetovalka III 

Doroteja Čarni, sekretarka 

Postopek vodil: 

Igor Pšeničnik 

višji svetovalec II 

mag. Katja Buda 
sekretarka 

Vročiti: 

• E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za: KOTO d.o.o., 
Agrokombinatska cesta 80, 1000 Ljubljana) – osebno 

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

• Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti 

(glavna.pisarna@ljubljana.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). 

Poslati po 3. odstavku 6. člena Uredba 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) 


