
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: 35406-43/2020-ARSO-4 
Datum:  27. 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 
dvanajstega  odstavka 77. 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, 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, na zahtevo upravljavca LJUBLJANSKE 
MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa EKOSFERA 
d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu, naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 

I. 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008, spremenjeno z odločbama 
št. 35406-63/2016-9 z dne 8. 1. 2018 in št. 35406-7/2019-3 z dne 13. 7. 2020 (v nadaljevanju: 
okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 
63, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 
onesnaževanje večjega obsega – naprave za obdelavo in predelavo mleka se spremeni tako, kot 
izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 

 
1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se: 
- na koncu prvega stavka črta pika in doda besedna zveza:  
», ki se nahaja na naslovu Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, na zemljiščih v k.o. 2636 Bežigrad s 
parc. št. 2/12, 2/13, 2/14, 2/15, 2/16, 2/17, 2/18, 2/19, 2/20, 2/21, 2/22, 2/23, 2/24, 2/25, 2/26, 
2/27, 2/28, 2/29, 2/31, 13/23, 15/11, 42/1, 42/2, 42/3, 43/1 in 43/2, v k.o. 1736 Brinje I s parc. št. 
937, 938, 939, 940, 941, 943, 946/21, 946/22, 946/23, 946/24, 946/25, 946/26, 946/27, 948, 
949/3, 949/4, 952/3 in 952/4 ter v k.o. 1740 Spodnja Šiška s parc. št. 1452/3 in 1452/5.«  
- v seznamu tehnoloških enot vrstica »N25 – Pralnik odpadnih plinov iz N18« nadomesti z 

»N25 – Suhi filter za zrak iz prostora N18«. 
 
2. Točka 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 
3.2.1.  Na iztoku V1 z imenom »Iztok iz industrijske ČN« se iz naprave na mestu, določenem z 
Gauss-Krügerjevima koordinatama Y = 462117 in X = 103703, na parc. št. 2221/16, k. o. 2636 
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Bežigrad mešanica industrijskih, komunalnih in padavinskih odpadnih vod odvaja v javno 
kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Ljubljana (Zalog) 
v največji letni količini   369.000 m3 
v največji dnevni količini   1.526 m3 
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 22,5 l/s 
 
od tega: 
industrijske odpadne vode preko industrijske čistilne naprave iz odtoka V1-1, z imenom »Skupni 
V1-nova ČN«,  
v največji letni količini   360.000 m3 
v največji dnevni količini   1.500 m3 
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 22,2 l/s 
 
komunalne odpadne vode iz odtoka V1-2, z imenom »Komunalni« 
v največji letni količini   9.000 m3 
v največji dnevni količini   26 m3 
z največjim 6-urnim povprečnim pretokom 0,3 l/s 
 
in padavinske odpadne vode iz odtoka V1-3, z imenom »Padavinska«.  
 
3. Točka 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza 
»na parc. št. 13/3, k.o. Bežigrad« nadomesti z besedno zvezo »na parc. št. 2221/16, k.o. 2636 
Bežigrad« 
 
4. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se besedna zveza 
 »na parc. št. 2/1, k.o. Bežigrad« nadomesti z besedno zvezo »na parc. št. 2/27, k.o. 2636 
Bežigrad«. 
 

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 nadaljevanju: Agencija) je dne 29. 7. 2020  prejela vlogo 
za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki  lahko povzroča onesnaževanje 
okolja večjega obsega, in sicer za napravo za obdelavo in predelavo mleka upravljavca 
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa 
EKOSFERA d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu (v nadaljevanju: 
upravljavec). Vloga je bila dopolnjena dne 17. 12. 2021. 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih 
je navedel v prijavi z dne 20. 11. 2019, na podlagi katere je Agencija s sklepom št. 35409-72/2019-
4 z dne 8. 6. 2020 ugotovila, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi 
nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. 
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Agencija je upravljavcu dne 9. 7. 2008 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-82/2006-7, ki 
je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-63/2016-9 z dne 8. 1. 2018 in št. 35406-7/2019-3 z 
dne 13. 7. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za obdelavo 
in predelavo mleka (v nadaljevanju: naprava). 

Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja je bila vložena na podlagi 77.  člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 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). 

Vlogi in dopolnitvi vloge z dne 17. 12. 2021 (v nadaljevanju: vloga) je bilo priloženo: 
- potrdilo o plačilu upravne takse, 
- vloga na elektronskem nosilcu zapisa, 
- pooblastilo za zastopanje za podjetje Ekosfera d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 

Stari trg pri Ložu z dne 6. 9. 2018, 
- Mnenje upravljavca javne kanalizacije in čistilne naprave št. VOK-615-536/2020-001 z 

dne 15. 4. 2020, ki ga je izdelalo JP Vodovod kanalizacija Snaga d.o.o., Vodovodna 
cesta 90, 1001 Ljubljana, 

- Projekt za čistilno napravo tehnoloških odpadnih vod, št. 52-668-00-2005, december 
2005, Hidroinženiring d.o.o., Slovenčeva 95, 1000 Ljubljana. 

 

II. 

 
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 ZVO-1, ki so bili začeti na podlagi ZVO-1, končajo po določbah ZVO-
1. Glede na navedeno se bo ta postopek končal v skladu z ZVO-1. 
 
V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje: 
Nameravana sprememba v obratovanju naprave za obdelavo in predelavo mleka se nanaša na 
povečanje največje dovoljene dnevne količine odpadnih industrijskih vod, ki se po čiščenju na 
lastni industrijski čistilni napravi odvajajo preko odtoka V1-1 z merilnim mestom MMV1-1 in iztoka 
V1 v javno kanalizacijo, in sicer z obstoječih 750 m3/dan na 1500 m3/dan, ter povečanje 
največjega 6-urnega povprečnega pretoka z obstoječih 8,1 l/s na 22,2 l/s. Posledično se največja 
dovoljena dnevna količina odvedene mešanice odpadnih industrijskih, komunalnih in padavinskih 
vod, ki se odvajajo preko iztoka V1 v javno kanalizacijo, poveča z obstoječih 776 m3/dan na 1526 
m3/dan, največji 6-urni povprečni pretok na tem iztoku pa z 8,4 l/s na 22,5 l/s. Razlog za 
nameravano spremembo ni v dejanski spremembi odvajanja odpadnih voda, temveč zgolj 
uskladitev oz. popravek podatkov, ki so bili podani v vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja 
št. 35407-82/2006-7 z dne 9. 7. 2008. Največja letna količina industrijskih odpadnih voda na 
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odtoku V1-1 kot tudi največja letna količina mešanice industrijskih, komunalnih in padavinskih 
voda na iztoku V1 ostaneta nespremenjeni. Iz priložene dokumentacije tudi izhaja, da je 
industrijska čistilna naprava projektirana na največjo dnevno količino do 1500 m3/dan, zato se 
upošteva ta podatek kot največja dnevna količina na tem odtoku. 
Nadalje se sprememba v obratovanju naprave nanaša tudi na zamenjavo tehnološke enote N25 
- pralnika odpadnih plinov iz tehnološke enote N18 s suhim filtrom za zrak iz prostora N18 zaradi 
večje učinkovitosti čiščenja prostorskega zraka. Posledica spremembe bo nastanek nove vrste 
odpadka, in sicer iztrošenega polnila, s katerim se bo ravnalo v okviru obstoječega sistema 
ravnanja z odpadki v napravi. 
Upravljavec predlaga tudi črtanje opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, iz okoljevarstvenega 
dovoljenja, ker je, kot navaja, bila navedena oprema črtana tudi v okoljevarstvenih dovoljenjih 
drugih upravljavcev in ker se ta oprema v praksi relativno hitro spreminja. 
Iz vloge izhaja tudi, da so se zaradi parcelacije spremenile parcelne številke zemljišč, na katerih 
se nahaja naprava. 
 

III.  

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. 
 
Iz drugega odstavka 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 
onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15 in 44/22 – ZVO-2) izhaja, da se 
v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja preverja skladnost obratovanja obstoječe 
naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi poročil iz tretjega, četrtega in petega 
odstavka 6. člena iste uredbe ali ugotovitev izrednega inšpekcijskega pregleda v skladu z ZVO-
1. 

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.  

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni 
organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v vode. 

Kot izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 1 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge in zadnje alineje prvega odstavka 24. 
člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega 
obsega, dodal seznam parcelnih številk in ustreznih katastrskih občin zemljišč, na katerih se 
nahaja naprava in ki so bile spremenjene po izvedeni parcelaciji, kot je navedel upravljavec v vlogi. 
V isti točki je naslovni organ na podlagi vloge v seznamu tehnoloških enot vrstico »N25 – Pralnik 
odpadnih plinov iz N18« nadomestil z »N25 – Suhi filter za zrak iz prostora N18«. 
 
Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 3.2.1 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov iz vloge in na podlagi 26. člena 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni 
list RS, št. 64/12, 64/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) določil količine odpadnih vod na iztoku V1 in 
spremenil parcelno številko zaradi nove parcelacije.  
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Kot izhaja iz točk I./3 in I./4 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točki 3.2.2 in 3.3.1 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi podatkov iz vloge in na podlagi 26. člena 
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno zaradi nove 
parcelacije spremenil parcelni številki. 
 
V zvezi s predlogom upravljavca v vlogi glede črtanja opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, iz 
okoljevarstvenega dovoljenja, je naslovni organ ugotovil, da ni treba spremeniti izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, ker seznam te opreme ni več vključen v izrek okoljevarstvenega 
dovoljenja. Preglednica 1 iz točke 2.1.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-82/2006-7 
z dne 9. 7. 2008, v kateri je bil seznam opreme, ki vsebuje hladilna sredstva, se je črtala ob 
spremembi te točke v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-63/2016-9 z 
dne 8. 1. 2018. 

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-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 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-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, Gregorčičeva 20, 1000 
Ljubljana, v roku 15 dni po vročitvi te odločbe. Pritožba se pošlje neposredno pisno, pošlje po 
pošti ali da 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: 
Doroteja Čarni, sekretarka 
Nives Stele, podsekretarka 
 
Postopek vodila: 
dr. Nataša Vrbančič 
sekretarka 

mag. Katja Buda 
sekretarka 
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Vročiti: 

- EKOSFERA d.o.o., Lož, Smelijevo naselje 34, 1386 Stari trg pri Ložu (za upravljavca:  
LJUBLJANSKE MLEKARNE d.o.o., Tolstojeva 63, 1000 Ljubljana) – osebno. 

Poslati po šestnajstem 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). 

 
 
 
 
 


