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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), 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 Panvita EKOTEH 

d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Matjaž Durič, njega 

pa po pooblastilu Celostna Ekologija, okoljsko svetovanje in trajnostne rešitve, Andreja Sivec, 

s.p., Cesta v Zgornji Log 97, 1000 Ljubljana, naslednjo 

 

 

 

ODLOČBO  

 

 

l. 

 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-11/2009-17 z dne 11. 7. 2011, ki je bilo spremenjeno z 

odločbama št. 35406-48/2014-6 z dne 23. 4. 2015 in št. 35406-51/2017-21 z dne 15. 4. 2019 (v 

nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Panvita EKOTEH d.o.o., Rakičan, 

Lendavska 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: upravljavec), za obratovanje naprave, ki 

lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega – naprave za odstranjevanje ali predelavo 

živalskih trupov in živalskih odpadkov (bioplinarna Nemščak), se spremeni tako, kot izhaja iz 

nadaljevanja izreka te odločbe: 

 

1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

1. Obseg dovoljenja 

 

Upravljavcu Panvita EKOTEH d.o.o., Lendavska 5, 9000 Murska Sobota (v nadaljevanju: 

upravljavec), se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 

onesnaževanje okolja večjega obsega (bioplinarna Nemščak) – naprava za predelavo 

(anaerobno razgradnjo) biološko razgradljivih odpadkov z zmogljivostjo predelave odpadkov 274 

t/dan in koruzne silaže 30 t/dan, skupno 304 t/dan (v nadaljevanju: naprava), ki se nahaja na 

zemljišču v k.o. Ižakovci s parc. št. 257/17 in 254/1, na lokaciji z naslovom Ižakovci 181, 9231 

Beltinci. 

 

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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Naprava sestoji iz naslednjih nepremičnih tehnoloških enot: 

- sprejemni bazen (N1), 

- dva fermentorja (N2):  

o fermentor 1 (N2.1) in  

o fermentor 2 (N2.2), 

- plinska bakla (N3), 

- kogeneracijska enota Jenbacher JMC 312 (N4.1),  

- kogeneracijska enota Jenbacher JMC 316 (N4.2), 

- sterilizator (N5), 

- mlin za mletje živalskih stranskih proizvodov (N6), 

- detektor kovin (N7), 

- 2 separatorja (N8), 

- črpališče za digestat (N9), 

- parni kotel (kurilna naprava Viessmann Vitomax HS 200) (N10), 

- transformatorska postaja (N11), 

- naprava za pripravo vode (N12), 

- zbirni jašek ŽSP 3 - zalogovnik za preostale biološko razgradljive odpadke (N13), 

- zbirni jašek ŽSP 2 – zalogovnik (N14), 

- drobilec (N15), 

- postfermentor s plinohranom (N16), 

- sprejemni bazen steriliziranih odpadkov (N17), 

- čistilna naprava za čiščenje odpadnega zraka (UV filter s katalizatorjem) (N18), 

- prostor za skladiščenje koruznih sekancev (Sk1) in 

- prostor za skladiščenje suhega dela digestata (Sk2). 

 

 

2. Točka 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

2.2.3. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak za vir emisije Sterilizacija 

 

Vir emisije:  Sterilizacija prostora za dostavo odpadkov in čistega 

dela sterilizacije 

Tehnološka enota: sprejemni bazen (N1), sterilizator (N5), mlin za mletje       

živalskih stranskih proizvodov (ŽSP) (N6), odsesovalna 

napa tračnega transporterja z detektorjem kovin (N7),  

zbirna jaška (zalogovnika) ŽSP 3 (N13) in ŽSP 2 (N14) 

in čistilna naprava za čiščenje odpadnega zraka (N18)  

Izpust z oznako:   Z4 

Višina izpusta:    25 m 

Gauss-Krugerjevi koordinati:  X: 161869, Y: 592095 

Ime merilnega mesta:  MMZ4 

 

 Preglednica 2:  Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z4 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parameter  

Izražen 

kot 

 

Mejna vrednost 

[ mg/m3] 

 

Celotni prah / 10 

Amonijak NH3 10  

Celotne organske snovi, razen metana TOC 50  
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3. Točka 7.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se: 

 

- v drugi alineji besedna zveza »vsipna jaška (N15 in N16)« spremeni tako, da se glasi 

»zalogovnika (N13 in N14)« 

- v tretji alineji za besedno zvezo »prostoru za skladiščenje trdnega digestata« doda 

oznaka »Sk2« in 

- četrta alineja črta. 

 

4. Točka 7.2.5. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

7.2.5. Upravljavec mora zagotoviti higienizacijo tako, da vse biološko razgradljive odpadke iz 

Preglednice 9 v točki 7.2.1 izreka tega dovoljenja, razen gnojevke, pred njihovo anaerobno 

razgradnjo v tehnološki enoti N5 sterilizira pri tlaku 3 bar, pri temperaturi najmanj 133°C in 

času najmanj 20 minut. 

 

 

5. Točka 7.2.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

7.2.18. Upravljavec tekočega digestata z manj kot 20 % suhe snovi ne sme skladiščiti, ampak 

ga mora takoj po dehidraciji predati naprej.  

Če tekoč digestat ne postane proizvod, ga mora upravljavec predati naprej osebi, ki ima 

dovoljenje za ravnanje z odpadki. Pri tem se mora vzorec za analizo kakovosti tekočega 

digestata, na podlagi katere lahko le-ta postane proizvod, vzeti po dehidraciji v 

separatorjih (N8). 

 

Il. 

 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno. 

 

 

III. 

 

V tem postopku stroški niso nastali.  
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O b r a z l o ž i t e v 

 

I. 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: Agencija) je dne 6. 11. 2020 prejela vlogo 

za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja  za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje 

okolja večjega obsega (v nadaljevanju: vloga), in sicer za napravo za predelavo živalskih 

odpadkov Bioplinarna Nemščak upravljavca Panvita EKOTEH d.o.o., Rakičan, Lendavska 5, 

9000 Murska Sobota, ki ga zastopa direktor Matjaž Durič, njega pa po pooblastilu zastopa 

Celostna Ekologija, Andreja Sivec, s.p., Cesta v Zgornji Log 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 

upravljavec). Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 15. 

12. 2021 in 14. 2. 2022.  

 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer za 

spremembo, ki jo je navedel v prijavi z dne 17. 4. 2020, na podlagi katere je Agencija s sklepom 

št. 35409-24/2020-9 z dne 18. 9. 2020 ugotovila, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je 

treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem 

dovoljenju. 

 

Agencija je upravljavcu dne 11. 7. 2011 izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-11/2009-17, 

spremenjeno z odločbama št. 35406-48/2014-6 z dne 23. 4. 2015 in št. 35406-51/2017-21 z dne 

15. 4. 2019 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave za predelavo 

živalskih odpadkov in predelavo (anaerobno razgradnjo) biološko razgradljivih odpadkov 

Bioplinarna Nemščak (v nadaljevanju: naprava). 

 

Vlogi, ki 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), je bilo priloženo:  

 

- Načrt ravnanja z odpadki, oktober 2020, 

- shematski prikaz tehnoloških enot, junij 2020, 

- najemna pogodba št. Depo-1 za najem zemljišča za deponijo za digestat, 1. 1. 2019, 

- kopija pooblastila za zastopanje, 

- potrdilo o plačilu upravne takse. 

 

K dopolnitvi vloge, prejeta dne 15. 12. 2021, je bila priložena naslednja dokumentacija: 

- dopis s pojasnili z dne 14. 12. 2021, 

- načrt ravnanja z odpadki, oktober 2020, dop. dec. 2021. 

 

K dopolnitvi vloge, prejeta dne 14. 2. 2022, je bila priložena naslednja dokumentacija: 

- dopis s pojasnili z dne 10. 2. 2022, 

- načrt ravnanja z odpadki, oktober 2020, dop. dec. 2021, dop. februar 2022, 

- poročila o analizah digestata za koledarsko leto 2021. 

 

 

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 
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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 postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije upravne zadeve ugotovljeno, da se 

nameravana sprememba nanaša na podrobnejšo razvrstitev/opredelitev tehnoloških enot na 

obstoječi napravi, z obstoječim naborom tehnoloških enot, pri čemer so dodane tudi tiste 

tehnološke enote, ki do sedaj niso bile označene v obstoječem okoljevarstvenem dovoljenju (to 

so tehnološke enote: postfermentor s plinohranom N16, sprejemni bazen steriliziranih odpadkov 

N17, čistilna naprava za čiščenje odpadnega zraka (UV filter s katalizatorjem) N18). Nameravana 

sprememba se nanaša tudi na izločitev muljnih lagun za skladiščenje tekočega digestata z 

oznako Sk3 iz obsega naprave. Doda se parcela v k.o. Ižakovci s parc. št. 254/1, na kateri se 

nahaja skladišče suhega dela digestata. 

 

Tehnološki proces predelave se pri tem ne bo spremenil, prav tako se ne spreminja proizvodna 

zmogljivost naprave, ki ostaja 274 t/dan. 

 

Podrobnejša razvrstitev/opredelitev tehnoloških enot: 

Naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se sestoji iz osemnajstih tehnoloških enot, 

ki so navedena v nadaljevanju, in sicer sprejemni bazen (N1), dva fermentorja (N2): fermentor 1 

(N2.1) in fermentor 2 (N2.2), plinska bakla (N3), kogeneracijska enota Jenbacher JMC 312 

(N4.1), kogeneracijska enota Jenbacher JMC 316 (N4.2), sterilizator (N5), mlin za mletje živalskih 

stranskih proizvodov (N6), detektor kovin (N7), 2 separatorja (N8), črpališče za digestat (N9), 

parni kotel (kurilna naprava Viessmann Vitomax HS 200) (N10), transformatorska postaja (N11), 

naprava za pripravo vode (N12), zbirni jašek ŽSP 3 (živalskih stranskih proizvodov kategorije 3) 

- zalogovnik za preostale biološko razgradljive odpadke (N13), zbirni jašek ŽSP 2 (živalskih 

stranskih proizvodov kategorije 2) – zalogovnik (N14), drobilec (N15), postfermentor s 

plinohranom (N16), sprejemni bazen steriliziranih odpadkov (N17), čistilna naprava za čiščenje 

odpadnega zraka (UV filter s katalizatorjem) (N18), prostor za skladiščenje koruznih sekancev 

(Sk1) in prostor za skladiščenje suhega dela digestata (Sk2). 

 

Navedba parcelnih številk – obseg naprave: 

Naprava iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se nahaja na zemljišču v k.o. Ižakovci s 

parc. št. 257/17 in 254/1. V izreku se doda  parcela v k.o. Ižakovci s parc. št. 254/1, kjer se nahaja 

prostor za skladiščenje suhega dela digestata (Sk2). 

 

Ravnanje z digestatom: 

Iz postfermentorja s plinohranom (N16), ki služi kot bazen za digestat, se vsebina iz N16 črpa v 

objekt strojnega zgoščanja. V objektu strojnega zgoščanja sta vgrajeni dve napravi za strojno 

zgoščanje (separatorja - N8), kjer se digestat zgošča na najmanj 20 % suhe snovi. V vsako 

napravo se prečrpava digestat po ločenih cevovodih. Zgoščeni del digestata izpada v vsipno 

korito poševnega spiralnega transporterja, ki transportira digestat v vrtljivi spiralni transporter, od 

tu pa izpada na območje izven objekta. Od tu se ga z nakladalcem vozi do prostora za 
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skladiščenje (Sk2). Del tekočega digestata (cca 20%) se odvaja po cevovodu v črpališče za N1, 

kjer se ga uporablja za redčenje substratov, preostali del tekočega digestata, ki je proizvod, pa 

se predaja podjetju Panvita d.d.. 

 

Teoretično lahko nastane cca 60% tekočega digestata (cca 56.810 ton/leto oziroma 155,6 

ton/dan, kar je cca 155,6 m3/dan) od količine vhodnega substrata, ki se v maksimalni količini do 

80% od nastalega tekočega digestata (45.448 ton, oziroma 45.448 m3/leto, 125 t/dan oz. 125 

m3/dan tekočega digestata) predaja podjetju Panvita d.d., ki ga uporablja kot organsko gnojilo na 

kmetijskih površinah. V koledarskem času med 15.11. in 1.3., ko gnojenje kmetijskih površin ni 

dovoljeno, se tekoči digestat prav tako predaja končnemu uporabniku Panvita d.d., ki ima 

ustrezne skladiščne kapacitete za skladiščenje le-tega za čas, ko je gnojenje prepovedano. 20% 

tekočega digestata se dnevno vrača nazaj v proces, v tehnološko enoto N1 (11.362 ton/leto, 

31,12 ton/dan, cca 31,12 m3/dan), kjer se homogenizirata gnojevka in koruzna silaža, z namenom 

redčenja vhodnega substrata.  

Upravljavec muljnih lagun za skladiščenje tekočega digestata ne bo več uporabljal, zato se jih 

izvzame iz dovoljenja, saj bo del tekočega digestata predal končnemu uporabniku Panvita d.d., 

ki ima ustrezne kapacitete za skladiščenje tekočega digestata tudi za čas prepovedi gnojenja. 

 

Upravljavec kakovost digestata preverja z jemanjem vzorcev na dveh mestih po dehidraciji na 

dveh separatorjih (N8), ko se digestat loči na dva dela glede na gostoto, in sicer za tekoči del 

digestata posebej in za zgoščeni (trdni) del digestata posebej. 

 

Upravljavec zagotavlja higienizacijo biološko razgradljivih odpadkov s t.i. sterilizacijo pod 

pritiskom, in sicer tako, da biološko razgradljive odpadke pred njihovo predelavo obdela s 

steriliziranjem pri tlaku 3 bar, pri temperaturi najmanj 133 °C in času najmanj 20 minut.  

 

 

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 izdal odločbo o spremembi 

okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Ministrstvo je spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 1./I te 

odločbe, na podlagi vloge upravljavca, kjer je tehnološkim enotam dodelilo ustrezne oznake (Nx). 

Poleg tega je ministrstvo na podlagi vloge upravljavca v isti točki dodalo parcelo, na kateri se 

nahaja skladišče suhega dela digestata. Prav tako je v tej točki ministrstvo črtalo izraz muljne 

lagune, saj se ne bodo več uporabljale. 
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Iz razloga poenotenja poimenovanja tehnoloških enot skozi celotno okoljevarstveno dovoljenje je 

ministrstvo spremenilo tudi točko 7.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kakor izhaja iz točke 

3./I te odločbe, in sicer je popravilo nazive tehnoloških enot v drugi in tretji alineji točke. 

 

Ministrstvo je spremenilo točko 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 2./I 

te odločbe, na podlagi vloge upravljavca, kjer je zaradi podrobnejše razvrstitve oz. noveliranja 

poimenovanja tehnoloških enot (N-jev) na obstoječi bioplinarni spremenil poimenovanje vira 

emisije in tehnoloških enot, ki so vezane na obstoječi izpust Z4, preko katerega se odvajajo 

emisije odpadnih plinov preko čistilne naprave – UV filtra s katalizatorjem (N18), in sicer se 

lokalno odsesavajo odpadni plini iz območij obeh prostorov za dostavo odpadkov, čistega dela 

sterilizacije in zbirnega bazena zalogovnikov (N13, N14), sprejemnega bazena (N1), mlina za 

mletje ŽSP (N6), odsesovalne nape tračnega transporterja z detektorjem kovin (N7) in samega 

sterilizatorja (N5). Mejne vrednosti so določene na podlagi 34. člena in točke 8.6 Priloge 10 

Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 

61/09, 50/13 in 48/22). 

 

Ministrstvo je črtalo četrto alinejo točke 7.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz 

točke 3./I te odločbe, na podlagi vloge upravljavca, v kateri je zahteval, da se muljna laguna za 

skladiščenje tekočega digestata (z manj kot 20 % suhe snovi) in s tem zahteve glede načina 

skladiščenja tega digestata izvzamejo iz okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je navedel, 

da je prekrivanje lagune s tehničnega vidika nemogoče, zato je ravnanje s tekočim delom 

digestata spremenil tako, da ga bo predajal družbi Panvita d.d., ki ima kapacitete za skladiščenje 

tudi v času, ko gnojenje ni dovoljeno.  

 

Ministrstvo je spremenilo točko 7.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 4./I 

te odločbe, tako da je opisan način higienizacije oziroma sterilizacije, kakor se dejansko izvaja 

oziroma ga je upravljavec opisal v priloženem načrtu ravnanja z odpadki, tako da je način 

higienizacije skladen s sedmim odstavkom 12. 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). 

 

Nove zahteve glede ravnanja s tekočim digestatom (z manj kot 20 % suhe snovi) je ministrstvo 

določilo v točki 7.2.18 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz točke 5./I te odločbe, in 

sicer zaradi navedbe upravljavca, da tekočega dela digestata ne bo več skladiščil, skladno s 

tretjim odstavkom 33. člena in tretjim odstavkom 15. člena Uredbe o predelavi biološko 

razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata. 

 

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 tega dovoljenja 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. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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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 so 

sodelovale naslednje uradne osebe: 

Nives Stele, podsekretarka 

Špela Krajnc, svetovalka III 

 

 

 

Postopek vodila: 

Karin Malc 

višja svetovalka I            

 

 

                                                                                                  mag. Nataša Žitko Štemberger 

                                                                                                                  sekretarka  

 

 

 

 

 

Vročiti: 

- Celostna Ekologija, okoljsko svetovanje in trajnostne rešitve, Andreja Sivec, s.p., Cesta 

v Zgornji Log 97, 1000 Ljubljana (za upravljavca Panvita EKOTEH d.o.o., Rakičan, 

Lendavska 5, 9000 Murska Sobota) – osebno 

 

Poslati po šestnajstem odstavku 77. člena ZVO-1:  

- Mestna občina Murska Sobota, Kordoševa 2, 9000 Murska Sobota – po elektronski pošti 

(mestna.obcina@murska-sobota.si), 

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

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

 

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

komposta ali digestata:  

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

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