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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 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, 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) in 4. 
točke prvega odstavka 129. 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 na zahtevo upravljavca SIJ ACRONI 
d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice, ki ga zastopa mag. Branko Žerdoner, naslednjo 
 

 

 

ODLOČBO 
 

 

 

I. Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, ki je bilo spremenjeno z 
odločbami št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 
35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-16 
z dne 19.11.2014, št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-25 z dne 9.5.2016 in 
št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano 
upravljavcu SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju: 
upravljavec) se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe: 
 
 
1. Točka 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se: 

 
- v točki 1.1 doda nova tehnološka enota: ″linija magnetna separacija (N165)″ in 
- v točki 1.2 črta tehnološka enota: ″parna kotlovnica HV (N145)″. 

 
 
2. Točka 2.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črtata 

navedbi sledečih tehnoloških enot: 
″linija za mehanski razrez debele pločevine (N82)″ ter ″kotla v kotlovnici HV (N145)″ 

 
 
3. Točka 2.2.2.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

2.2.2.8. Mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz Linije CRNO (N66) z izpustom Z15 so določene 
v preglednici 20. 
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Izpust z oznako:  Z15  
Ime izpusta: Linija CRNO, lakirnica in kurilna naprava 

– Z15 
Vir emisije:  naprava za vroče valjanje železa in jekla 
Tehnološka enota: Linija CRNO – lakirnica (N66) 
Ime merilnega mesta: Z15MM1 

 
 
            Preglednica 20: Mejne vrednosti parametrov na merilnem mestu Z15MM1 

Parameter 
Izražen 

kot 
Enota Dopustna vrednost 

Celotni prah - mg/m3 20 
Dušikovi oksidi  NO2 mg/m3 100 
Ogljikov monoksid CO mg/m3 100 

 
 
4. Točka 2.2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 
 
 
5. Točka 2.2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
 
2.2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti, da največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprav iz 
točke 1 izreka tega dovoljenja ne presegajo vrednosti iz preglednice 29b: 
 
Preglednica 29b: največji masni pretoki emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega 
dovoljenja 

Snov 
Urni masni pretok snovi 
v odpadnih plinih (kg/h) 

žveplovi oksidi, izraženi kot SO2 20 
dušikovih oksidov, izraženih kot NO2 20  
celotni prah 20,770 
svinec in njegove anorganske spojine, izražene kot Pb 0,845 
arzen in njegove anorganske spojine, izražene kot As 0,0025 
kadmij in njegove anorganske spojine, izražene kot Cd 0,025 
nikelj in njegove anorganske spojine, izražene kot Ni 0,845 
živo srebro in njegove anorganske spojine, izražene kot Hg 0,0025 

 
 
6. Preglednica 29c v točki 2.2.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, 

da se črta vrstica: 
 

Z38 900 18 / / 

 

7. Točka 2.3.36 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
 
 
2.3.36. Ne glede na zahteve iz preglednice 11 iz točke 2.2.1.6 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilni napravi Parni 
kotel (N21) z izpustom Z34, če upravljavec za te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi 
nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave. 
 
8. Točka 3.2.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
 
3.2.9. Upravljavcu se na iztoku V5, z oznako "RTP Jeklarna", na mestu, določenem s 
transverzalno (prečno) Mercatorijevimi koordinatami e = 430814 in n = 142432, parc. št. 469, k.o. 
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Koroška Bela, dovoli odvajanje padavinske odpadne z 10 065 m2 utrjenih površin (odtok V5-2) v 
vodotok Sava Dolinka. 
 
 
9. Točka 3.2.19.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
 
3.2.19.1. Mejni emisijski delež oddane toplote za odvajanje industrijskih odpadnih vod na iztokih 
V1, V2, V3 in V4 v vodotok Sava Dolinka je 1. 
 
 
10. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se črta alineja v 

kateri je določeno izvajanje obratovalnega monitoringa na merilnem mestu MMV5 in 
način izvajanja obratovalnega monitoringa za industrijske odpadne vode iz odtoka V5-
1. 

 
 
11. Točka 6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 
 
6.4.1. Upravljavcu se v napravi iz točke 1.1 izreka tega dovoljenja dovoljuje predelava nenevarnih 
odpadkov, določenih v Preglednici 43: 

 

     Preglednica 43: Vrste nenevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati 

Zap. 
št. 

Številka 
odpadka 

Naziv odpadka Izvor odpadka 

1. 12 01 01 Opilki in ostružki železa zbiralci, predelovalci  

2. 12 01 02 Prah in delci železa zbiralci, predelovalci  

3. 12 01 03 Opilki in ostružki barvnih kovin zbiralci, predelovalci  

4. 12 01 04 Prah in delci barvnih kovin zbiralci, predelovalci  

5. 12 01 15 
Strojni mulji, ki niso zajeti v  

12 01 14 
povzročitelji, zbiralci 

6. 16 01 17 Železne kovine 
obrati za razstavljanje 
izrabljenih vozil  

7. 17 04 05 Železo in jeklo zbiralci, predelovalci  

8. 19 10 01 Odpadno železo in jeklo zbiralci, predelovalci  

9 19 12 02 Železne kovine zbiralci, predelovalci  

 
 
12. Točka 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta. 

 
 

13.  Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se: 
- črta vrstica s tehnološko enoto N145 – parna kotlovnica HV in 
- doda vrstica s tehnološko enoto N165 – linija magnetne separacije. 

 
 
14. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za izpuste emisij snov v zrak se nadomesti z 

navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in sicer se spremenijo kot 
to izhaja iz tabele: 
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Točka 
okoljevars

tvenega 
dovoljenja O

zn
a

ka
 i

 

Ime: 
(Izpusta / Iztoka) 

Gauss – Krugerjevi 
koordinati 

Transverzalno (prečne) 
Mercatorjeve (D96/TM) 

koordinate 

Y X e n 
2.2.1.1. Z1 Odpraševalna naprava EOP 431258 142398 430887 142885 
2.2.1.2. Z2/1 Vakuum VOD 1 431410 142278 431040 142766 
2.2.1.2. Z2/2 Vakuum VOD 2 431407 142279 431037 142767 
2.2.2.1. Z4 Potisna peč 430552 142570 430181 143057 

 Z6 Valjalni stroj štekel 
Izpust v 
prostor 

   

2.2.2.7. Z13 valjavski stroj ZRM 430681 142668 430310 143155 

 Z14 
CRNO – razogljičenje in 

rekristalizacija 
Izpust v 
prostor 

   

2.2.2.8. Z15 CRNO - lakiranje  430853 142627 430482 143114 
2.2.2.9. Z16 zvonaste peči SAN 430969 142631 430598 143118 

2.2.2.11. Z18 LOI SAAR peč  430549 143241 430178 143728 
2.2.2.11. Z19 Wellman Drever  430322 143171 429951 143658 
2.2.2.12. Z20/1 lužilnica PDP 430309 143112 429938 143599 
2.2.2.12. Z20/2 lužilnica PDP 430262 143110 429891 143597 

2.2.2.16. Z21 
peskarsko lakirna linija - 

peskanje 
430324 143150 429954 143638 

2.2.2.13. Z22 
peskarsko lakirna linija 
(lakiranje) ne obratuje 

430334 143152 429963 143639 

2.2.2.14. Z23 plazemski sekator NC3  430512 143200 430141 143687 
2.2.2.11. Z24 linija Wellman  430331 143212 429960 143699 

2.2.1.4. Z25 
Odpraševalna naprava 

jeklarne 
431220 142419 430849 142906 

2.2.2.11. Z26 linija Wellman Bellman  430526 143259 430155 143746 
2.2.1.5. Z27 Brusilni stroj 431280 142204 430909 142691 

2.2.2.11. Z28 BOSIO peč 430559 143242 430188 143729 
2.2.2.14. Z30 plazemski sekator NC6 430394 143141 430023 143628 

2.2.2.14. Z31 
plazemska sekatorja NC1 in 

NC2 
430589 143221 430218 143708 

2.2.1.7. Z32 Odvod pare KL1 431320 142256 430950 142744 
2.2.1.7. Z33 Odvod pare KL2 431358 142267 430988 142755 
2.2.1.6. Z34 Parna kotlovnica 431413 142276 431043 142764 

Ni v izreku Z35 
Hladilna komora linije 

Wellman 
430338 143212 429967 143699 

Ni v izreku Z36 
Hladilna komora linije 

Wellman 
430340 143212 429969 143698 

 Z37 Peskarski stroj 
Izpust v 
prostor 

   

2.2.2.11. Z39 Linija Wellman – 3.peč 430310 143205 429940 143692 
2.2.2.11. Z40 Linija Wellman – 4.peč 430306 143205 429935 143692 

 Z41 Ravnalnik 2500 mm 
Izpust v 
prostor 

   

2.2.2.11. Z42 Wellman Bellman peč 2 430536 143262 430177 143737 

2.2.1.8. Z43 
Kogeneracijska naprava 

SPTE Bela 1 
430396 142571 430025 143058 

2.2.1.8. Z44 
Kogeneracijska naprava 

SPTE Bela 2 
430403 142582 430033 143070 

2.2.2.17. Z45 
Visoko temperaturna peč – 

komora 1 
430780 142620 430410 143108 

2.2.2.17. Z46 
Visoko temperaturna peč – 

komora 2 
430799 142620 430429 143108 
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15. Navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za iztoke in merilna mesta emisij snovi in toplote 

v vode se nadomesti z navedbo koordinat e in n v koordinatnem sistemu D96/TM, in 
sicer se spremenijo kot to izhaja iz tabele: 

 

Točka 
okoljevars

tvenega 
dovoljenja O

zn
a

ka
 i

 

Ime: 
(Iztoka, merilnega mesta) 

Gauss – Krugerjevi 
koordinati 

Transverzalno (prečne) 
Mercatorjeve (D96/TM) 

koordinate 

Y X e n 

3.2.1. V2 Industrijska voda iz HP in VV 430712 142339 430342 142827 
3.3.1  MMV2 430954 142619 430584 143107 
3.2.3. V3 Zvonaste peči SAN 430995 142328 430625 142816 
3.3.1  MMV3 430712 142365 430342 142853 

3.2.5. V4 
Mešanica industrijskih 

odpadnih vod iz jeklarne 
431165 142202 430795 142690 

3.3.1  MMV4 431180 142204 430810 142692 
3.3.1  MMV4-1 431417 142283 431047 142771 
3.3.1  MMV4-2 431416 142280 431046 142768 
3.3.1  MMV4-3 431418 142270 431048 142758 
3.3.1  MMV4-4 431097 142391 430727 142879 

3.3.1  MMV4-10 431171 142367 430801 142855 
3.3.1  MMV4-11 431321 142348 430951 142836 
3.3.1  MMV4-12 431171 142367 430801 142855 

3.2.9. V5 RTP Jeklarna 431184 141944 430814 142432 

3.2.13. V7 
Predelava debele pločevine 

PDP 
430552 143019 430182 143507 

3.3.1  MMV7-1 430531 143245 430161 143733 
3.3.1  MMV7-2 430360 143129 429990 143617 

3.2.15. V8 Javna kanalizacija 430552 143019 430182 143507 
3.3.1  MMV8-4 430298 143116 429928 143604 

3.2.17. V1 Rezalna naprava Water Jet 430464 142374 430094 142862 
3.3.1  MMV1-1 430620 142668 430250 143156 
3.3.1  MMV1-2 430617 142666 430247 143154 

 

 

II.  Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, 
spremenjenega z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2010-6 
z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 
14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-6 z dne 19.11.2014 ter 
sklepom o popravi pomote št. 35406/2013-17 z dne 23.12.2014 in št. 35406-64/2015-9 z dne 
11.2.2016, št. 35406-72/2014-2016 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 
ostane nespremenjeno. 

 

2.2.2.17. Z47 Nizko temperaturna peč  430886 142620 430515 143107 

2.2.1.9. Z48 
izpust odpraševalne naprave 

AOD konvertorja 
431357 142197 430986 142684 
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III. Zahteva upravljavca za spremembo mejne vrednosti parametra Fluor in njegove spojine na 
izpustu Z20/1 in Z20/2, ki je navedena v točki 2.2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja v 
Preglednici 25, se zavrže. 

 

IV. 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 9. 9. 2021 
s strani Agencije Republike Slovenije za okolje, prejelo odstop vloge za spremembo 
okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega 
obsega, in sicer za Napravo za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno ali sekundarno 
taljenje), vključno s kontinuiranim litjem, z oznako vrste dejavnosti 2.2, s proizvodno zmogljivostjo 
85 ton na uro, in Napravo za vroče valjanje železa in jekla, z oznako vrste dejavnosti 2.3a, s 
proizvodno zmogljivostjo 70 ton surovega jekla na uro, katere sestavni del so tudi tehnološke 
enote, v katerih poteka dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z uporabo 
elektrolitskih ali kemičnih postopkov, z oznako vrste dejavnosti 2.6, katerih zmogljivost znaša 200 
m3 prostornine delovnih kadi, upravljavca SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 
Jesenice, ki ga zastopa mag. Branko Žerdoner (v nadaljevanju: upravljavec). Upravljavec je vlogo 
na Agencijo Republike Slovenije za okolje za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja podal 
dne 8.9.2021 in jo dopolnil dne 1.10.2021, 22.11.2021, 24.11.2021, 23.3.2022, 28.3.2022, 
4.7.2022 in 28.7.2022. 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja zaradi sprememb, ki 
jih je navedel v prijavah z dne 30.1.2020 in 11.6.2021, na podlagi katerih je Agencija Republike 
Slovenije za okolje s sklepi št. 35409-4/2020-3 z dne 2.6.2020 in št. 35409-29/2021-2 z dne 
27.7.2021, ugotovila, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba zaradi nameravanih 
sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. 

Dvanajsti odstavek 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 in 158/20, v 
nadaljevanju: 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. 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22, v nadaljevanju: ZVO-2) 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 
nadaljeval in končal v skladu z ZVO-1. 

Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki povzročajo industrijske emisije (Uradni list RS, št. 68/22) 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). 
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Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 77/22) v prvem odstavku 72. člena določa, da se postopki, 
začeti na podlagi Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) pred uveljavitvijo 
ZVO-2, končajo v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20).  

 

II.  

 

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi: 
 obrazec: IED vloge s pripadajočimi tabelami, upravljavec sam 1.9.2021, 
 Poročilo: Ocena hrupne obremenitve zaradi magnetne separacije v podjetju Acroni d.o.o. 

na lokaciji Bela, št. Aprojekt 45/2021-A, A-PROJEKT d.o.o., 28.8.2021, 
 Načrt ravnanja z odpadki v SIJ Acroni d.o.o., verzija 03, upravljavec sam, 24. januar 2020, 
 Program obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak v podjetju SIJ Acroni d.o.o. za 

izpust Z20/1 in Z20/2, št.2111b-09/3246-21/2/POM, NLZOH, september 2021, 
 Izjava glede dopolnitve izhodiščnega poročila, upravljavec sam, september 2021, 
 Poročilo o simulaciji hrupa v SIJ Acroni d.o.o., upravljavec sam, september 2021, 
 Obratovalni monitoring hrupa za podjetje Acroni d.o.o. na osnovi modelnega izračuna 

hrupa, št. Aprojekt 45/2021, Aprojekt d.o.o.,28.9.2021, 
 Elaborat pasivne protihrupne zaščite za obravnavo čezmerno obremenjenih stavb z 

varovanimi prostori zaradi obratovanja podjetja SIJ Acroni d.o.o., št. Aprojekt 46/2021, 
28.9.2021, 

 Načrt ravnanja z odpadki v SIJ Acroni d.o.o., verzija 04, upravljavec sam, 12. november 
2021, 

 Ocena obremenjenosti okolja s hrupom ZA PODJETJE ACRONI, d.o.o. NA OSNOVI 
MODELNEGA IZRAČUNA HRUPA, Številka poročila; Ref.: Aprojekt 45/2021, A-
PROJEKT, d.o.o., Vinarje 110B, 2000 Maribor, z dne 28. 09. 2021, 

 izjava lastnikov nepremičnine z varovanimi prostori, Barbare in Ivana Šobla, Cesta Borisa 
Kidriča 46, 4270 Jesenice, z dne 4. 3. 2022; 

 Izjava podjetja ARCONT IP d.o.o., z dne 17. 3. 2022, da se menjava oken na predmetnih 
nepremičninah Cesta Borisa Kidriča 47 in Cesta v Rovte 7, oboje 4270 Jesenice zaključi 
do 26. 7. 2022 

 Izjava, da je upravljavec izvedel ukrepe potrebne za zagotovitev pasivne zaščite pred 
hrupom določene v Elaboratu pasivne protihrupne zaščite za obravnavo čezmerno 
obremenjenih stavb z varovanimi prostori zaradi obratovanja podjetja SIJ Acroni d.o.o, 
Arcont IP d.o.o., 28.7.2022, 

 Dokazilo o izvedenih ukrepih pasivne protihrupne zaščite na obstoječih varovanih 
prostorih, SIJ Acroni d.o.o., 28.7.2022, 

 Pooblastilo za zastopanje družbe SIJ Acroni d.o.o, za g. Branka Polanca, zaposlenega v 
družbi SIJ Acroni d.o.o., v času od 18.7.2022 do 29.7.2022. 

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje: 

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-
19/2006-15 z dne 31.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami o spremembi okoljevarstvenega 
dovoljenja št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-
34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-6 z dne 
19.11.2014 ter sklepom o popravi pomote št. 35406/2013-17 z dne 23.12.2014 in št. 35406-
64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-72/2014-2016 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 
10.2.2017, za obratovanje Naprave za proizvodnjo surovega železa ali jekla (primarno ali 
sekundarno taljenje), vključno s kontinuiranim litjem, z oznako vrste dejavnosti 2.2, s proizvodno 
zmogljivostjo 85 ton na uro, in Naprave za vroče valjanje železa in jekla, z oznako vrste dejavnosti 
2.3a, s proizvodno zmogljivostjo 70 ton surovega jekla na uro, katere sestavni del so tudi 
tehnološke enote, v katerih poteka dejavnost površinske obdelave kovin in plastičnih materialov z 
uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, z oznako vrste dejavnosti 2.6, katerih zmogljivost 
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znaša 200 m3 prostornine delovnih kadi, ki se nahaja na lokaciji Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 
Jesenice (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje). 
 
Upravljavec je v vlogi, ki jo je ministrstvo prejelo dne 9.9.2021, navedel, da se sprememba v 
obratovanju naprave nanaša na: 

 spremembe, ki izhajajo iz sklepa o prijavi št.  35409-4/2020-3, in sicer: 
- razširitev nabora odpadkov, ki jih je dovoljeno predelovati - uporabljati kot surovino, in 
sicer z odpadkom s številko 12 01 15 – strojni mulji, ki niso navedeni pod 12 01 14*, ter, 
- odstranitev kotla (N145) na liniji CRNO (N66, Z15). 

 
 spremembe, ki izhajajo iz sklepa o prijavi št. 35409-29/2021-2, in sicer: 

- prenehanje odvajanja industrijskih odpadnih vod na iztoku V5, kot posledica posodobitve 
kompenzacijske naprave (N97), 

- postavitev linije premične magnetne separacije (N165) in  
- predlog spremembe obratovalnega monitoringa na izpustih Z20/1 in Z20/2. 

 
 spremembe, ki izhajajo iz sklepa o prijavi št. 35435-22/2022-2550-2, in sicer: 

- spremembe tehnologije toplotne obdelave plošč, na liniji za toplotno obdelavo (N162), z 
odstranitvijo sušilne komore, ki je namenjena sušenju jeklenih plošč pred peskanjem in 
ukinitvijo izpusta Z38.  

Ad 1) Upravljavec predvideva uporabo surovine Odpadna elektrodna masa, s številko 12 01 15 v 
količini 120 ton letno, kar predstavlja razširitev nabora odpadkov, ki jih je do sedaj dovoljeno 
predelovati v skladu z okoljevarstvenim dovoljenjem. Odpadna elektrodna masa nastaja v 
postopku proizvodnje oplaščenih elektrod in je zmes različnih snovi granulacije pod 0,4 mm in 
vodnega stekla. V največjem deležu jo sestavljajo naravne mineralne snovi, kot so rutil, kalcit, 
magnezit, dolomit, jedavec, kremen, živci in sljude ter v manjši meri druge surovine kot 
feromangan, ferosilicij, železo in celuloza, ki so primerne za tehnološki proces izdelave jekla. 

Ad 2) Upravljavec je odstranil kotel N145 pri tehnološki liniji CRNO N66. Sežigalna naprava 
nameščena na liniji CRNO N66 in kotel N145 sta imela skupen izpust odpadnih plinov, in sicer 
Z15. Zaradi zmanjšanja potrebe po pari je upravljavec kotel N145 odstranil, preko izpusta Z15 pa 
se bodo sedaj odvajale le emisije po sežigu topil na liniji CRNO N66. 

Ad 3) Za potrebe hlajenja dinamičnih kompenzacij v RTP Jeklarna (N97) se uporablja brezvodni 
sistem hlajenja, ki deluje na osnovi zračnega hlajenja. Hladilna voda se je v sistemu uporabljala le 
kot rezerva v najbolj vročih poletnih dnevih, ko brezvodni sistem ni zadostoval. S posodobitvijo 
kompenzacijske naprave, vključno s hlajenjem, zunanji vir vode ni več potreben. S tem bodo 
odstranjeni vsi vodi hladilne vode, odvajanje hladilne vode na iztoku V5 v reko Savo pa bo 
ukinjeno. 

Ad 4) Upravljavec namerava postaviti novo tehnološko enoto, in sicer linijo za magnetno separacijo 
(N165). Naprava bo namenjena magnetnemu sortiranju jeklarskega vložka (surovin, ki jih 
upravljavec prejme od dobaviteljev), ki poleg jeklenih vsebuje tudi druge materiale. Magnetne 
materiale se bo transportiralo v skladišče jeklenega vložka, nemagnetne kovine in nemagnetne 
odpadke pa v tehtalni bunker. Zmogljivost magnetne separacije znaša 100 t/uro. Tehnološka enota 
bo po potrebi obratovala med tednom v eni izmeni, in sicer med 6 in 18 uro. Postavljena bo na 
betonska tla, v katerih bo nameščen lovilec olj na območju zunanjega skladišča SK1. Iz predložene 
Ocene hrupne obremenitve zaradi magnetne separacije izhaja, da se z nameravano spremembo 
na mestih ocenjevanja hrupa ne bodo spremenile ravni hrupa glede na obstoječe stanje. 

Ad 5) Upravljavec je zaprosil za spremembo obsega obratovalnega monitoringa na izpustih Z20/1 
in Z20/2 iz tehnološkega postopka luženja debele pločevine v lužilnih kadeh B1, B2 in B3 (N90). 

Podatki o izpustih emisije snovi v zrak iz naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
po izvedbi predvidenih sprememb so navedeni v spodnji preglednici. Izpusti emisij snovi v zrak 
imajo naslednje Gauss – Krugerjeve koordinate in višine, merjene od tal:  
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Preglednica: Podatki o izpustih: 
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 Z1 
Odpraševalna 
naprava EOP 

430887 142885 12 995.000 Filtrske vreče 
N15 
N20 
N22 

A1 

 Z2/1 Vakuum VOD 1 431040 142766 42 15.000 Filtrske vreče N18 A1 
 Z2/2 Vakuum VOD 2 431037 142767 42 15.000 Filtrske vreče N19 A1 
 Z4 Potisna peč 430181 143057 21 13.800 / N52 A2 

 Z6 
Valjalni stroj 

štekel 
Izpust v prostor 

 
/ / N54 A2 

 Z13 
valjavski stroj 

ZRM 
430310 143155 18 42.000 / N63 A2 

 Z14 
CRNO – 

razogljičenje in 
rekristalizacija 

Izpust v prostor 
 

/ / N66 A2 

 Z15 CRNO - lakiranje  430482 143114 15 38.500 Sežig org. snovi N66 A2 

 Z16 
zvonaste peči 

SAN 
430598 143118 1 3.800 / N68 A2 

 Z18 LOI SAAR peč  430178 143728 16 5.800 / N79 A2 
 Z19 Wellman Drever  429951 143658 16 25.000 / N78 A2 
 Z20/1 lužilnica PDP 429938 143599 16 30.000 Mokri pralnik N90 A2 
 Z20/2 lužilnica PDP 429891 143597 25 40.000 Mokri pralnik N90 A2 

 Z21 
peskarsko lakirna 
linija - peskanje 

429954 143638 25 14.000 Filterske vreče N88 A2 

 Z22 
peskarsko lakirna 

linija (lakiranje) 
ne obratuje 

429963 143639 25 14.000 / N88 A2 

 Z23 
plazemski sekator 

NC3  
430141 143687 15 3.000 

Centrifugalni 
izločevalnik 

N87 A2 

 Z24 linija Wellman  429960 143699 17 22.000 / N114 A2 

 Z25 
Odpraševalna 

naprava jeklarne 
430849 142906 40 490.000 Filterske vreče N40 A1 

 Z26 
linija Wellman 

Bellman  
430155 143746 16 15.000 / N80/1 A2 

 Z27 Brusilni stroj 430909 142691 21 50.000 Filtrske vreče N115 A1 
 Z28 BOSIO peč 430188 143729 16 2.200 / N81 A2 

 Z30 
plazemski sekator 

NC6 
430023 143628 20 6.200 Filtrna enota N116 A2 

 Z31 
plazemska 

sekatorja NC1 in 
NC2 

430218 143708 20 3.400 Filtrna naprava 
N85 
N86 

A2 

 Z32 Odvod pare KL1 430950 142744 33 28.000 / N23 A1 
 Z33 Odvod pare KL2 430988 142755 37 72.000 / N23 A1 
 Z34 Parna kotlovnica 431043 142764 45 8.600 / N21 A1 

 Z35 
Hladilna komora 
linije Wellman 

429967 143699 12 / / N114 A2 

 Z36 
Hladilna komora 
linije Wellman 

429969 143698 12 / / N114 A2 
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 Z37 Peskarski stroj Izpust v prostor   Filtrske vreče N82 A2 

 Z39 
Linija Wellman – 

3.peč 
429940 143692 20 22.000 / N114 A2 

 Z40 
Linija Wellman – 

4.peč 
429935 143692 20 25.000 / N114 A2 

 Z41 
Ravnalnik 2500 

mm 
Izpust v prostor  24.000 Filtrske vreče N159 A2 

 Z42 
Wellman Bellman 

peč 2 
430177 143737 25 2.026 / N80/2 A2 

 Z43 
Kogeneracijska 
naprava SPTE 

Bela 1 
430025 143058 11,5 3.260 Katalizator N160 A1 

 Z44 
Kogeneracijska 
naprava SPTE 

Bela 2 
430033 143070 11,5 3.260 katalizator N161 A1 

 Z45 
Visoko 

temperaturna peč 
– komora 1 

430410 143108 31 17.000 / N162 A2 

 Z46 
Visoko 

temperaturna peč 
– komora 2 

430429 143108 33 20.000 / N162 A2 

 Z47 
Nizko 

temperaturna peč  
430515 143107 23 4.500 / N162 A2 

 Z48 

izpust 
odpraševalne 
naprave AOD 

konvertorja 

430986 142684 40 585000 Filtrske vreče N164 A1 

 

 

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.  

Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je ministrstvo 
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določilo zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, emisijami v vode in zahteve v zvezi z ravnanjem 
z odpadki.  

Ministrstvo je na podlagi vloge upravljavca spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja in sicer tako, da je v točki 1.2 črtal tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145) – 
plinski kotel, ki ga je upravljavec že odstranil tako, kot to izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe. 

Ministrstvo je prav tako na podlagi vloge upravljavca v točki 1.1 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja dodalo novo tehnološko enoto: linija magnetne separacije (N165), ki je namenjena 
sortiranju jeklarskega vložka tako, kot to izhaja iz točke I./1 izreka te odločbe. 

Ministrstvo je v točki I./2 izreka te odločbe spremenilo točko 2.1.12 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja tako, da je iz nje izbrisal tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145), saj je 
upravljavec navedeno tehnološko enoto že odstranil iz naprave. Ministrstvo je v navedeni točki 
izreka izbrisalo tudi linijo za mehanski razrez debele pločevine (N82), saj je upravljavec plinska 
gorilca, ki sta bila na tej liniji odstranil. 

Ministrstvo je v točki I./3 izreka te odločbe spremenilo točko 2.2.2.8 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja tako, da je iz nje izbrisal tehnološko enoto parna kotlovnica HV (N145), iz katere so se 
preko izpusta Z15 odvajale emisije snovi v zrak, saj je upravljavec navedeno tehnološko enoto 
že odstranil iz naprave. Ministrstvo je izbrisalo tudi preglednico 21 v kateri so bile določene mejne 
vrednosti parametrov na merilnem mestu Z15MM2, za katere je bilo potrebno izvajati obratovalni 
monitoring emisij snovi v zrak zaradi obratovanja tehnološke enote parna kotlovnica HV (N145). 
Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na izpustu Z15, ki so določene v preglednici 20, so določene 
na podlagi prvega odstavka 21. člena in petega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak 
iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-
2 in 48/22, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja). 

Ministrstvo je črtalo točko 2.2.2.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, saj je upravljavec 
odstranil sušilno komoro in dva plinska gorilca, ki sta zagotavljala vroči zrak ter odstranil izpust 
Z38 tako, kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe. 

Kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 2.2.3.1 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je za 18 g/h znižal največji masni pretok emisije celotnega 
prahu v zrak iz naprav iz točke 1 izreka tega dovoljenja, ker je upravljavec odstranil sušilno 
komoro in dva plinska gorilca, ki sta zagotavljala vroči zrak ter odstranil izpust Z38. Največji masni 
pretok emisije snovi v zrak iz naprav iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja je v 
preglednici 29b določen na podlagi 7. točke drugega odstavka 7. člena Uredbe o emisiji snovi v 
zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. 

Kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe je ministrstvo spremenilo točko 2.2.3.2 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je iz Preglednice 29c črtal vrstico z izpustom Z38, saj ga je 
upravljavec odstranil. 

Ministrstvo je v točki I./7 izreka te odločbe spremenilo točko 2.3.36 izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja tako, da je iz nje izbrisal zahteve, ki so se nanašale na tehnološko enoto parna 
kotlovnica HV (N145), saj je upravljavec navedeno tehnološko enoto že odstranil iz naprave iz 
točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo je v točki 2.3.36 izreka okoljevarstvenega 
dovoljena določilo na podlagi petega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih 
kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18, 59/18 in 44/22 – 
ZVO-2), da upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na kurilni napravi Parni 
kotel (N21) z izpustom Z34, če upravljavec za te kurilne naprave najmanj enkrat letno zagotovi 
nastavitev zgorevanja s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave. 

Zaradi posodobitve kompenzacijske naprave vključno s hlajenjem v RTP Jeklarna zunanji vir 
vode za hlajenje ni več potreben. Industrijskih odpadnih voda iz odtoka V5-2 ne bo več, zato se 
spremenijo točke 3.2.9., 3.2.19.1 in 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot izhaja iz 
nadaljevanja obrazložitve: 

Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.2.9. izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (v tem členu je predpisana vsebina 
okoljevarstvenega dovoljenja) določena lokacija iztoka V5 ter količine odpadnih voda (največja 
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letna količina, največja dnevna količina in največji šest-urni povprečni pretok), ki so nastajale pri 
hlajenju dinamičnih kompenzacij v RTP Jeklarna jo pri hlajenju (odtok V5-1). Ministrstvo je 
spremenilo točko tako, da je izbrisalo celotno navedbo podatkov, ki se nanašajo na industrijske 
odpadne vode iz odtoka V5-1 ter določil, da se na tem iztoku (iztok V5) v vodotok Sava Dolinka 
lahko odvajajo samo padavinske odpadne vode, ki nastajajo na 10 065 m2 utrjenih površinah 
(odtok V5-2). 

Kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.2.19.1 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote pri 
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določen mejni emisijski delež oddane 
toplote za vse iztoke v Savo Dolinko. Ker se v skladu z 8. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo mejni emisijski delež oddane toplote 
določa samo za industrijske odpadne vode, je v točki 3.2.19.1. izreka okoljevarstvenega 
dovoljenja črtal iztok V5, saj se na tem iztoku ne odvajajo več industrijske odpadne vode. 

Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je ministrstvo spremenilo točko 3.3.1 izreka 
okoljevarstvenega dovoljenja. V tej točki je v skladu s 26. členom Uredbe o emisiji snovi in toplote 
pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo določena obveznost izvajanja 
obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda. Ministrstvo je spremenilo točko 3.3.1 
izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako da je črtalo alinejo, v kateri je bila določena obveznost 
izvajanja obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih voda iz odtoka V5-2 na merilnem 
mestu MMV5. 

Ministrstvo je v točki I./11 izreka te odločbe v skladu z vlogo upravljavca v preglednici 43 v točki 
6.4.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja dodalo eno vrsto nevarnih odpadkov, ki jih je dovoljeno 
predelovati v napravi iz točke 1.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer odpadek s 
klasifikacijsko številko 12 01 15 – Strojni mulji, ki niso zajeti v 12 01 14. Ta odpadek dejansko 
predstavlja odpadna elektrodna masa, ki nastaja v postopku proizvodnje oplaščenih elektrod in 
je zmes mineralnih snovi, ki so primerne za tehnološki proces izdelave jekla. Skupna dovoljena 
količina predelave odpadkov na napravi 1.1 točke izreka okoljevarstvenega dovoljenja se ne 
spreminja. Ministrstvo je v preglednici 43 določilo vrsto nenevarnih odpadkov, ki jih je v napravi 
iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljena, dovoljeno predelovati in sicer na podlagi navedb v 
Načrtu ravnanja z odpadki in prve točke prvega odstavka 41. člena Uredbe o odpadkih (Uradni 
list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20). 

V skladu s tretjim odstavkom 42. člena ZVO-1I je ministrstvo okoljevarstveno dovoljenje uskladilo 
s spremenjeno določbo 69. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 -uradno 
prečiščeno besedilo, 49/06 - ZMetD, 66/06 - odl. US, 33/07 - ZPNačrt, 57/08 - ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16), ki ne določa časovne omejitve veljavnosti 
okoljevarstvenega dovoljenja, in zato črtal točko 11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, kot to 
izhaja iz točke I./12 izreka te odločbe. 

Ministrstvo je v Prilogi 1 – Seznam tehnoloških enot na podlagi navedb v vlogi upravljavca črtal 
tehnološko enoto N145 – parna kotlovnica HV in dodal tehnološko enoto N165 – linija magnetne 
separacije, in sicer tako, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe. 

Ministrstvo je v točkah I./14 in I./15 te odločbe, v točkah okoljevarstvenega dovoljenja navedenih 
v tabelah, spremenilo koordinate izpustov emisij snovi v zrak in iztokov ter merilnih mest emisij 
snovi in toplote v vode, ki so bile navedene v Gauss-Krügerjevem sistemu (D48/GK) v nov 
koordinatni sistem – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija (D96/TM). Gre za evropski 
koordinatni sistem, ki ima svoj temelj v Direktivi 2007/2/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 14. marca 2007 o vzpostavitvi infrastrukture za prostorske informacije v Evropski skupnosti 
(INSPIRE). 

 

IV. 

 

 

Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-19/2006-15 z dne 31.5.2010, 
spremenjenega z odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-43/2010-6 z 
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dne 23.2.2011, št. 35407-36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, 
št. 35406-54/2014-4 z dne 3.10.2014, št. 35406-6/2013-6 z dne 19.11.2014 ter sklepom o popravi 
pomote št. 35406/2013-17 z dne 23.12.2014 in št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 35406-
72/2014-2016 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 ostane nespremenjeno, 
kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe. 

 

V. 

 

Upravljavec je v vlogi zaprosil tudi za spremembo merjenih parametrov emisije snovi v zrak na 
izpustu Z20/1 in Z20/2. V vlogi navaja, da je v točki 2.2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja 
v Preglednici 25 (stran 6 odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35406-72/2014-
25 z dne 9.5.2016) predpisan merjeni parameter Fluor in njegove spojine z mejno koncentracijo 
3 mg/m3 kar zajema odvzem plinastih, trdnih in raztopljenih fluoridov. Upravljavec v vlogi 
predlaga, da se glede na tehnologijo v proizvodnji izvede spremembo merjenega parametra z 
uskladitvijo z drugim odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja, kjer je določena mejna vrednost za anorganske spojine v plinastem stanju - fluor 
in njegove spojine izražene kot HF. 

V 4. točki prvega odstavka 129. 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 organ zahtevo najprej preizkusi in jo s sklepom 
zavrže, če se o isti upravni zadevi že vodi upravni ali sodni postopek, ali je bilo o njej že 
pravnomočno odločeno, pa je stranka z odločbo pridobila kakšne pravice, ali so ji bile naložene 
kakšne obveznosti. Enako ravna tudi, če je bila izdana zavrnilna odločba in se dejansko stanje 
ali pravna podlaga, na katero se opira zahtevek, ni spremenilo. 

Ministrstvo ugotavlja, da je že sedaj v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-19/2006-15 z dne 
31.5.2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-43/2010-6 z dne 23.2.2011, št. 35407-
36/2011-10 z dne 13.3.2012, št. 35406-34/2012-8 z dne 14.12.2012, št. 35406-54/2014-4 z dne 
3.10.2014, št. 35406-6/2013-16 z dne 19.11.2014, št. 35406-64/2015-9 z dne 11.2.2016, št. 
35406-72/2014-25 z dne 9.5.2016 in št. 35406-37/2016-8 z dne 10.2.2017 na izpustih Z20/1 in 
Z20/2 predpisana meritev emisije parametra ″Fluora in njegovih spojin, izraženega kot HF″ z 
mejno koncentracijo 3 mg/m3 skladno z določbami drugega odstavka 23. člena Uredbe o emisiji 
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, zaradi česar sprememba določitve mejne 
vrednosti na izpustih Z20/1 in Z20/2 ni potrebna. 

Ministrstvo je na podlagi lastne podatkovne baze ugotovilo, da je bilo o zahtevi upravljavca za 
spremembo merjenega parametra ″Fluora in njegovih spojin, izraženega kot HF″ na izpustu Z20/1 
in Z20/2 že pravnomočno odločeno, kar jasno izhaja iz obrazložitve odločbe št. 35407-19/2006-
15 z dne 31.5.2010 odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in odločbe št. 35406-
72/2014-25 z dne 9.5.2016 o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. Ministrstvo ugotavlja, da 
se niti dejansko stanje niti pravna podlaga, na katero se opira ta zahtevek, nista spremenila, zato 
je ministrstvo zahtevo upravljavca v skladu s 4. točko prvega odstavka 129. člena ZUP zavrglo, 
kot to izhaja iz III. točke izreka te odločbe. 

 

VI. 

 

V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom 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 IV. 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 izrecno ne določa, pritožba ni dovoljena, mogoče pa 
je začeti upravni spor. 
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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.  

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. 

 

 

 

 

 

 

Pri nastanku vsebine tega dokumenta so 
sodelovale naslednje uradne osebe: 
Jurij Fašing, sekretar 
Neva Čopi, sekretarka 
Janez Jeram, podsekretar 
Zvonka Špicar, sekretarka 
 
 
 
Postopek vodil: 
Milan Merlak, sekretar 

 

 

 

mag. Katja Buda 
sekretarka 

 

 

Vročiti: 
- Upravljavcu, SIJ ACRONI d.o.o., Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice – 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) 
- Občina Jesenice, Cesta železarjev 6, 4270 Jesenice – po elektronski pošti 

(obcina.jesenice@jesenice.si)  
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