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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) 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 in 158/20) 
v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, zaradi spremembe upravljavca, na zahtevo 
stranke PKI BARVANJE d.o.o., Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj, ki jo zastopa direktor Jerič 
David, naslednjo 

ODLOČBO 

1. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-12/2007-20 z dne 31. 8. 2009, spremenjeno z odločbami 
št. 35406-13/2012-4 z dne 15. 10. 2012, št. 35406-21/2013-2 z dne 20. 6. 2013, št. 35406-
32/2015-5 z dne 22. 7. 2015, št. 35406-33/2019-10 z dne 24. 1. 2020, št. 35406–23/2020-4 
z dne 11. 8. 2020 in št. 35406-50/2020-9 z dne 15. 3. 2021, za obratovanje naprave, ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, izdano upravljavcu GRAŠIČ prašno lakiranje 
d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, za obratovanje naprave za površinsko obdelavo 
kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez 
izpiranja) 41,24 m3, ki se nahaja na lokaciji Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj, se spremeni 
tako, da se v celotnem besedilu citiranega dovoljenja firma upravljavca "GRAŠIČ prašno 
lakiranje d.o.o." nadomesti s: "PKI BARVANJE d.o.o.". 

 
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 
21. 1. 2022 prejelo vlogo upravljavca GRAŠIČ prašno lakiranje d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, 
4000 Kranj, ki ga zastopa direktor Jerič David, za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 
št. 35407-12/2007-20 z dne 31. 8. 2009, spremenjeno z odločbami št. 35406-13/2012-4 z dne 
15. 10. 2012, št. 35406-21/2013-2 z dne 20. 6. 2013, št. 35406-32/2015-5 z dne 22. 7. 2015, 
35406-33/2019-10 z dne 24. 1. 2020, št. 35406–23/2020-4 z dne 11. 8. 2020 in št. 35406-
50/2020-9 z dne 15. 3. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). Vloga se nanaša na 
prijavo spremembe naziva v imenu upravljavca naprave, 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) 41,24 m3, ki se nahaja 
na lokaciji Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Nov upravljavec naprave je PKI BARVANJE d.o.o., 
Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj. 
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Prvi odstavek 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 in 158/20, 
v nadaljevanju 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.  

 

Prijava spremembe upravljavca je bila predložena v obliki izpolnjenega predlaganega obrazca, 

kateremu je bilo priloženo: 

- sklep o vpisu spremembe pri subjektu št. Srg 2021/57412 z dne 29. 12. 2021, 

- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 250 EUR z dne 17. 1. 2021, 

- notarsko potrdilo št. SV 1569/2021 z dne 27. 12. 2021 in 

- akt o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo GRAŠIČ prašno lakiranje d.o.o. z dne 

27. 12. 2021. 

 

Prijava spremembe upravljavca je bila dopolnjena dne 5. 4. 2022 s/z: 

- izpisom iz AJPES na dan 31. 3. 2022 (za Grašič d.o.o.), 

- izpisom iz AJPES na dan 1. 4. 2022 (za PKI BARVANJE d.o.o.),  

- notarskim zapisom št. SV 322/22 z dne 22. 3. 2022 in 

- pogodbo o pripojitvi družbe Grašič, prašno lakiranje d.o.o. k družbi PKI BARVANJE d.o.o., 

podpisano dne 22. 3. 2022. 

 

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. 

 

Stranka posest naprave izkazuje z lastninsko pravico, ki jo je s pravnim poslom pridobila od 

prvotnega upravljavca, ki mu je bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, 

ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, torej od GRAŠIČ prašno lakiranje d.o.o., 

Ljubljanska cesta 24a, 4000 Kranj. Lastninska pravica je v skladu s 37. členom Stvarnopravnega 

zakonika (Uradni list RS, št. 87/02, 91/13 in 23/20, v nadaljevanju: SPZ) pravica imeti stvar v 

posesti, jo uporabljati in uživati na najobsežnejši način ter z njo razpolagati. Posest pa je v skladu 

s 24. členom SPZ neposredna dejanska oblast nad stvarjo, ki jo stranka na podlagi pogodbe o 

pripojitvi družbe Grašič, prašno lakiranje d.o.o. k družbi PKI BARVANJE d.o.o. prav gotovo 

izkazuje. Iz pogodbe je namreč razvidno, da se celotno premoženje, pa tudi pravice in obveznosti 

prevzete družbe Grašič, prašno lakiranje d.o.o. prenese na družbo PKI BARVANJE d.o.o.. 

Družba Grašič, prašno lakiranje d.o.o. pa bo kot prevzeta družba z združitvijo prenehala obstajati. 

 

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. 
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 vodil: 

Igor Pšeničnik 

višji svetovalec II 

mag. Nataša Žitko Štemberger 
sekretarka  

Vročiti: 

• PKI BARVANJE d.o.o., Ljubljanska cesta 24A, 4000 Kranj – 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) 

• Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, 4000 Kranj – po elektronski pošti (mok@kranj.si). 


