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Številka: 35406-51/2021-ARSO-6 

Datum:  2. 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) 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 UNIOR d.d., 

Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki ga po pooblastilu predsednika uprave Darka Hrastnika in člana 

uprave Branka Bračka zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, 

naslednjo 

 

ODLOČBO 

 

I. 

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2007-27 z dne 28. 10. 2009, spremenjeno z odločbami 

št. 35407-41/2010-5 z dne 22. 12. 2010, št 35407-71/2011-8 z dne 10. 6. 2013, št. 35406-

32/2019-16 z dne 3. 7. 2020 in št. 35406-5/2020-40 z dne 23. 11. 2021 (v nadaljnjem besedilu: 

okoljevarstveno dovoljenje) za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja 

večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo 

elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m3, 

ter dveh drugih naprav, to je - kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprave 

za proizvodnjo sintranih izdelkov in njihovih neposredno tehnično povezanih dejavnosti, ki se vse 

nahajajo na lokaciji Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, izdano upravljavcu UNIOR d.d., Kovaška cesta 

10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako kot izhaja iz nadaljevanja izreka 

te odločbe: 

 

1. Uvodni stavek v točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi: 

 

- Stranki - upravljavcu UNIOR d.d, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče (v nadaljevanju: 

upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprav, ki se nahajajo na 

zemljiščih s parc. št. 605/3, 613/1, 613/3, 613/8, 613/11, 613/13, 613/14, 613/15, 613/16, 

613/17, 832/12, 833/4, 833/6, 833/7, 833/8, 833/9, 833/10, 833/11, 833/12, 833/14, 833/15, 

833/16, 833/17, 833/18, 833/19, 833/20, 834/1, 834/2, 836/3, 836/4, 836/5, 836/6, 838/1, 

838/2, 838/3, 838/4, 838/5, 845/1, 845/4, 849/2, 849/3, 851/1, 1390/2, 1412 in 1444, vse 

k. o. Zreče, na lokaciji Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, in sicer za:  

 

2. V točki 3.2.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za 

iztok V25 nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji 

(D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=530241 

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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in X=136947« nadomesti z navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama 

e=529872 in n=137432«. 

 

3. V točki 3.2.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za 

iztok V17 nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji 

(D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama Y=530174 

in X=137050« nadomesti z navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama 

e=529805 in n=137535«. 

 

4. V točki 3.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za: 

➢ iztok V/K1 nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) Mercatorjevi projekciji 

(D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-Krügerjevima koordinatama 

Y=530040 in X=136988« nadomesti z navedbo: »v koordinatnem sistemu D96/TM s 

koordinatama e=529671 in n=137473«,  

➢ iztok V/K2 nadomesti z navedbo koordinat: e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-

Krügerjevima koordinatama Y=530105 in X=136864« nadomesti z navedbo: »v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=529736 in n=137349«  

➢ iztok V/K3 nadomesti z navedbo koordinat: e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-

Krügerjevima koordinatama Y=530257 in X=136876« nadomesti z navedbo: »v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=529888 in n=137361« in  

➢ iztok V/K4 nadomesti z navedbo koordinat: e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-

Krügerjevima koordinatama Y=530286 in X=136914« nadomesti z navedbo: »v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=529917 in n=137399«. 

 

5. V točki 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za: 

➢ merilno mesto MMV1 nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) 

Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-

Krügerjevima koordinatama Y=530158 in X=136880« nadomesti z navedbo: »v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=529789 in n=137365«,  

➢ merilno mesto MMV2 nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) 

Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-

Krügerjevima koordinatama Y=530160 in X=136912« nadomesti z navedbo: »v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=529791 in n=137397« in  

➢ merilno mesto MMV3 nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) 

Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se besedna zveza: »z Gauss-

Krügerjevima koordinatama Y=530174 in X=137050« nadomesti z navedbo: »v 

koordinatnem sistemu D96/TM s koordinatama e=529805 in n=137535«. 

 

6. V Prilogi 1 okoljevarstvenega dovoljenja se navedba Gauss-Krügerjevih koordinat za vse 

izpuste emisij snovi v zrak nadomesti z navedbo koordinat v Transverzalni (prečni) 

Mercatorjevi projekciji (D96/TM): e in n tako, da se glasijo: 

 

Izpust n e Višina izpusta - 

merjeno od tal(m) 

Tehnika 

čiščenja 

Z1 – Brusilni stroj BVP-60 137585 529614 4 / 

Z3 – Narez, brusilni stroj 137530 529656 3 Mokri filter 

Z4 - Peskalna stroja PS-5 in 

PS-25 

137464 528741 3,5 / 

Z5 - Poliranje 137489 529677 1,8 Handte – Mokri 

filter 

Z5a - Ročno brušenje 137487 529679 3 Handte – Mokri 

filter 
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Z5b - Ročno brušenje 137466 529744 4 Suhi filter 

Z6 - Linija 1 kovačnica II. 137526 529693 9 Filter 

Z7 - Linija 2 kovačnica II. 137518 529696 9 Filter 

Z8 - Linija 3 kovačnica II. 137502 529703 9 Filter 

Z8a - Linija 5 kovačnica II. 137492 529706 9 Filter 

Z9 – Plinska peč CFI 137538 529704 9 / 

Z9a – Plinska peč CFI 137531 529708 9 / 

Z9b – Plinska peč CFI 137528 529709 9 / 

Z9c – Plinska peč CFI 137523 529711 9 / 

Z9d – Plinska peč CFI 137516 529714 9 / 

Z9f – Plinska peč CFI  137369 529794 5 / 

Z9e - Plinska peč CFI 137513 529716 9 / 

Z10a – Peč za segrevanje 

utopov 

137554 529703 9,5 / 

Z14 – Orodjarna FIDIA 137475 529788 1,6 Suhi filter 

Z15 – Ingerosoll E-9 137491 529814 7,5 / 

Z15a - Ingerosoll E-3, E-5 137490 529815 7,5 / 

Z15b - Ingerosoll E-2, E-4 in E-

6 

137490 529815 7,5 / 

Z16a – Kemijska čistilna 

naprava - GRAFIT 

137502 529672 8 / 

Z16b – Ročno brušenje z 

BIAXI 

137590 529674 6 / 

Z17 – Ročno brušenje z BIAXI 137519 529798 3 / 

Z18 – Orodjarna brusilni stroj 137487 529792 7,5 Mokri filter 

Z19a - Elektro varjenje 137509 529787 7,5 / 

Z19b - Elektro varjenje 

Kovačnica I. 

137568 529722 5 / 

Z20 – Nitrirna peč Ipsen 137613 529652 6 / 

Z20a – Pranje utopov 137611 529654 3,8 / 

Z21 – Kaljenje in popuščanje 137548 529757 7,5 / 

Z21a – Plinska peč OFU 137541 529761 7,5 / 

Z22 – Mizarska delavnica 137474 529853 3 Suhi filter 

Z23 – Plastificiranje okvirjev 137522 529861 3 Mokri filter 

Z23a – Varjenje okvirjev 137519 529855 0,4 / 

Z23b- Varjenje 137511 529840 0,4 / 

Z23c – Plastificiranje okvirjev 137519 529855 0,4 / 

Z26 - Peskalni stroj PS-26 137473 529780 5 Suhi filter 

Z27 – Peskalni stroji PS-02 137474 529784 5,25 Suhi filter 

Z28 - Peskalni stroj PS-01, 

PS-24 

137490 529791 6 Suhi filter 

Z28a - Peskalni stroj PS-04 137495 529787 5,5 Suhi filter 

Z29 - Peskalni stroj PS-03 137475 529785 4 Suhi filter 

Z31 – Globinska peč 137528 529764 7,5 / 

Z32 – Orodjarna Deckel 

odkovki 

137470 529821 2,5 Suhi filter 

Z38 – Žična erozija 137471 529796 3 / 

Z90 – Stružnica STR-06 137593 529713 7 / 

Z92a - Varjenje 137614 529700 2,8 / 

Z92b - Varjenje 137621 529675 2 / 

Z40 – Udarno kladivo 137516 529754 10,5 / 
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Z41a – Odsesovanje iz preš 137471 529919 11 Suhi filter 

Z41b - Odsesovanje iz preš 137531 529891 5,5 Suhi filter 

Z42 – Peč za popuščanje in 

črnenje 

137447 529941 6 / 

Z44 – Peč za sintranje Mahler 137526 529917 1,8 / 

Z45 - Peč za sintranje Safed 

in Mahler 

137498 529909 11 / 

Z47 – Pralno naoljevalna 

naprava 

137462 529930 8,5 / 

Z52 – Elektrolitsko niklanje 137360 529820 11 / 

Z53a – Kotlarna za galvano 137353 529817 12 / 

Z53b – Kotlarna za Zn 

fosfatiranje 

137343 529766 9,5 / 

Z54 – Elektrolitsko kromiranje 137370 529813 10 Membranski 

filter 

Z55 – Elektrolitsko 

razmaščevanje 

137365 529810 10 / 

Z56 – Vroče razmaščevanje 

in bajcanje 

137379 529808 10 / 

Z57 – Nasajanje izolacije 137353 529789 7 / 

Z58 – Razkrom komadov 137389 529792 10,5 / 

Z59 – Razkrom okvirjev 137387 529785 9,5 / 

Z62 – Induktivno kaljenje 137375 529779 10 / 

Z63 – Finalizacija, brušenje 137370 529793 10 / 

Z64 – Tauh peč 137346 529793 5 / 

Z64a – Hlajenje tauhanih 

komadov 

137343 529785 5 / 

Z66 – Mangan fosfatiranje 137365 529823 12 / 

Z66a – Mangan fosfatiranje 

odsesovanje dvigal 

137364 529821 11 /  

Z69 - Poliranje 137360 529757 5 Mokri filter 

Z70 – Poliranje in brušenje 137368 529752 5 Mokri filter 

Z72a – Peč Kraft popuščanje 137392 529785 10 /  

Z72b – Peč Bretman 

popuščanje in kaljenje 

137392 529785 10 / 

Z72c – Peč Bretman 

popuščanje 1 

137393 529790 10 /  

Z72d – Peč Bretman 

popuščanje 2 

137393 529788 10 / 

Z75a – Kalilna peč Kraft 137404 529784 10 / 

Z75b – Kalilna peč Bredtman 137405 529784 10 / 

Z75c – Indo generator 137408 529784 10 / 

Z78 – Čistilna naprava 

galvane 

137406 529785 11 / 

Z78a – Dozirna rampa 137398 529807 9 / 

Z79 - Fosfatiranje 137348 529778 10 Filter 

Z79a – Hladno kovanje 137348 529762 10 / 

Z80 – Oljenje montaža 137353 529790 5 / 

Z83 - Ostrilnica 137336 529767 4,5 Mokri filter 

Z84 – Laserji, montaža 137336 529767 4,5 / 

Z86 – Pranje z nitro 137364 529784 5 / 
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razredčilom 

ZSC-2- Kotlovnica-kotel SC-2, 

vhodne toplotne moči 2,4 MW 

137470 529783 8 / 

 

  

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 je dne 15. 7. 2021 prejela vlogo za spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, 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) 42,45 m3, ter dveh drugih naprav, 

to je - kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprave za proizvodnjo sintranih 

izdelkov in njihovih neposredno tehnično povezanih dejavnosti, ki se vse nahajajo na lokaciji 

Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. Upravljavec naprav je UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče 

(v nadaljevanju: upravljavec), ki ga po pooblastilu predsednika uprave Darka Hrastnika in člana 

uprave Branka Bračka zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. 

Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dopolnil dne 27. 5. 2022. 

Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih 

je navedel v prijavi, ki jo je Agencija Republike Slovenije za okolje prejela dne 8. 12. 2020. Dne 

4. 1. 2021 je prejela tudi dopolnitev prijave. Na podlagi prijave in njene dopolnitve je Agencija 

Republike Slovenije za okolje s sklepom št. 35409-72/2020-6 z dne 8. 1. 2021 ugotovila, da ne gre 

za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje in 

ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju. Sprememba se nanaša na vključitev dodatnih 

zemljišč (parcelnih številk), na katerih se nahajajo naprave, v okoljevarstveno dovoljenje. 

Agencija Republike Slovenije za okolje je upravljavcu dne 28. 10. 2009 izdala okoljevarstveno 

dovoljenje št. 35407-9/2007-27, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-41/2010-5 z dne 

22. 12. 2010, št 35407-71/2011-8 z dne 10. 6. 2013, št. 35406-32/2019-16 z dne 3. 7. 2020 in št. 

35406-5/2020-40 z dne 23. 11. 2021 (v nadaljnjem besedilu: okoljevarstveno dovoljenje) za 

obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za 

obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih 

postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m3, ter dveh drugih naprav, 

to je - kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprave za proizvodnjo sintranih 

izdelkov in njihovih neposredno tehnično povezanih dejavnosti, ki se vse nahajajo na lokaciji 

Kovaška cesta 10, 3214 Zreče. 

 

Vloga je bila vložena na podlagi 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, 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), in sicer za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko 

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega.   
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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. 

 

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 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). 

 

II.  

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je ministrstvo odločalo na podlagi: 

 

1. Vloge, prejete dne 15. 7. 2021, s prilogami: 

➢ P61 – Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja 

➢ Pooblastilo za zastopanje z dne 16. 11. 2022, 

➢ Potrdilo o plačilu upravne takse, 

➢ Obrazec vloge s pripadajočimi tabelami.  

 

2. Dopolnitve vloge, prejete dne 27. 5. 2022 s prilogo: 

➢ Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. O.PO.H 07 – 3/2019, ki ga je dne 

23. 10. 2020 izdelal Sinet d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik. 

 

3. Prijave spremembe in njene dopolnitve, s prilogami: 

➢ Obrazec prijave spremembe v obratovanju naprave skladno s 77. členom Zakona o 

varstvu okolja z dne 7. 12. 2020, 

➢ Opis nameravane spremembe v obratovanju naprave, pripravil pooblaščenec E-NET 

Okolje d.o.o., 

➢ Prikaz območja naprave iz Atlasa okolja, OB06 iz avgust 2009, pripravil upravljavec, 

➢ Opis parcel, pripravil upravljavec, 

➢ Opis mogočih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dela okolja, pripravil 

upravljavec. 

 

4. Dokumentov, s katerimi razpolaga ministrstvo: 
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➢ Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje UNIOR kovaška 

industrija d.d. za leto 2021, Ev. št. UNIOR_MON_2021 popravek, IKEMA d.o.o., 

Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, 24. 3. 2022 (popravek 

26. 4. 2022), 

➢ Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje UNIOR kovaška 

industrija d.d. za leto 2020, Ev. št. UNIOR_20, IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem 

polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, 24. 3. 2021, 

➢ Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje UNIOR kovaška 

industrija d.d. za leto 2019, Ev. št. UNIOR_19_popravljeno, IKEMA d.o.o., Lovrenc na 

Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, 17. 11. 2020, 

➢ Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. O.PO.H 07 – 3/2019, ki ga je dne 

23. 10. 2020 izdelal Sinet d.o.o., Cesta 1. maja 83, 1430 Hrastnik, 

➢ Poročilo: Monitoring hrupa podjetje UNIOR, d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, št. 

poročila Ref.: Aprojekt 05/2021 z dne 9. 2. 2021, izdelal A-PROJEKT, d.o.o., Vinarje 

110B, 2000 Maribor,  

➢ Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak za družbo UNIOR d.d., Program 

Odkovki, Talum Inštitut d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo,  št. 691/2021, z 

dne 4. 1. 2022, 

➢ Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak za družbo UNIOR d.d., Program 

Sinter, Talum Inštitut d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo,  št. 689/2021, z dne 

3. 1. 2022, 

➢ Poročilo o občasnih meritvah emisije snovi v zrak za družbo UNIOR d.d., Program 

Ročno orodje, Talum Inštitut d.o.o., Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo,  št. 

693/2021, z dne 5. 1. 2022, 

➢ Redni pregled dimovodnih, kurilnih in prezračevalnih naprav, ki ga je dne 23. 2. 2021 

za obrat galvana in obrat galvana nova izvedlo Dimnikarstvo Lapuh d.o.o.,  Liptovska 

ulica 19, 3210 Slovenske Konjice, 

➢ Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2020 z dne 11. 3. 2021, 

➢ Ocena o letnih emisijah snovi v zrak za leto 2021 z dne 28. 3. 2022. 

 

Ministrstvo je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja ugotovilo, da se 

sprememba nanaša na razširitev območja naprav, oziroma natančneje na dopolnitev zemljiških 

parcel, na katerih se nahajajo naprave, za katere je izdano okoljevarstveno dovoljenje. Upravljavec 

v vlogi navaja, da je interni podroben pregled območja naprav upravljavca UNIOR d.d. oziroma 

zemljišč, na katerih se nahajajo naprave, za katere je izdano okoljevarstveno dovoljenje, pokazal, 

da v izdanem okoljevarstvenem dovoljenju niso navedena vsa zemljišča, na katerih se nahajajo 

naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer niso navedena zemljišča v k.o. 1100 Zreče z 

naslednjimi parcelnimi številkami: 1444, 836/3, 832/12, 834/1, 838/2, 833/12, 833/16, 833/17, 

851/1, 849/2, 849/3, 1390/2, 833/10, 613/15, 605/3 in 613/14. Vloga za spremembo 

okoljevarstvenega dovoljenja se tako nanaša na vključitev predhodno navedenih zemljišč 

(parcelnih številk) v okoljevarstveno dovoljenje. Slednje niso bile vključene v okoljevarstveno 

dovoljenje, ker je upravljavec v vlogi za izdajo tega dovoljenja iz leta 2007 navedel le zemljišča, 

na katerih stojijo naprave in tehnološke enote iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v 

vlogi ni navedel zemljišč, ki vključujejo zelene površine, parkirišča in dvorišča ter ograjo, so pa le-

ta povezana z vsemi napravami iz okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno velja za vsa 

predhodno navedena zemljišča, razen za zemljišče s parcelno številko 1444, na kateri se nahaja 

Skl 15 – Zunanje skladišče (narez), v katerem se skladiščijo jeklene palice in trakovi. To skladišče 

je povezano z napravo iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, to je kovačijo železa, in 

sicer je skladišče namenjeno za potrebe tehnološke enote Operacije v hladnem in kontrola (N17). 

Skladišče je bilo navedeno že v vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v letu 2007 (torej je 

že obstoječe), le parcelna številka zemljišča ni bila vključena. Poleg skladišča Skl 15 je upravljavec 

postavil še montažni šotor prehodne narave za skladiščenje kovinskih zabojev tudi za potrebe 

Kovačije železa. Skl 15 in montažni šotor sta od ostalega območja naprav ločena z lokalno cesto. 
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Upravljavec je v vlogi navedel, da zaradi sprememb, ki se nanašajo na dopolnitev območja naprav 

z zemljišči (s predhodno navedenimi parcelnimi številkami), ne bo prišlo do pomembnih vplivov 

na okolje oziroma dele okolja.  

 

Upravljavec je v vlogi navedel, da zaradi delovanja skladišč na novo dodanih zemljiščih ne prihaja 

do emisij snovi v zrak in do nastanka industrijskih odpadnih voda. Odvajanje meteornih voda je 

urejeno preko obstoječih sistemov.  

 

Zaradi delovanja skladišč na zemljišču v k.o. 1100 Zreče s parcelno številko 1444 sicer prihaja 

do emisij hrupa zaradi obratovanja transportnih sredstev za pretovor jeklenih palic in trakov do 

tehnološke enote N17, a ker gre za obstoječe skladiščenje, se emisije hrupa ne spreminjajo. 

Obstoječe emisije hrupa so že zajete pri meritvah obratovalnega monitoringa hrupa, za katere je 

upravljavec zagotovil Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. O.PO.H 07 – 3/2019, ki ga je dne 

23. 10. 2020 izdelal Sinet d.o.o., Cesta 1. maja  83, 1430 Hrastnik. Iz tega poročila izhaja, da so 

rezultati ocenjevanja hrupa v okolju, ki je posledica obratovanja virov hrupa podjetja UNIOR d.d., 

pokazali, da izmerjene vrednosti kazalcev hrupa v okolju ustrezajo zahtevam Uredbe o mejnih 

vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 – ZVO-2) za lV. 

stopnjo varstva pred hrupom. 

 

Ministrstvo je v skladu s 16. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni 

list RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22 - ZVO-2) na podlagi poročil o obratovalnih monitoringih hrupa, 

ki so bili priloženi v upravnem postopku št. 35406-5/2020, ki se je vodil na Agenciji Republike 

Slovenije za okolje, in upoštevani pri izdaji  odločbe št. 35406-5/2020-40 z dne 23. 11. 2021, 

ugotovilo, da so bile na zemljišču v k.o. 1100 Zreče s parcelno številko 1444 zajete obstoječe 

emisije hrupa zaradi delovanja skladišč in da naprava obratuje v skladu s pogoji iz 

okoljevarstvenega dovoljenja, zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena 

ZVO-1 izdalo odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Na osnovi prijave v obratovanju naprave ministrstvo ugotavlja, da le-ta nima vpliva na proizvodno 

zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Ministrstvo na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo ugotavlja, da je pri vseh dodanih zemljiščih 

lastninska pravica vpisana na podjetju UNIOR d.d.. 

 

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 in 44/22 – ZVO-2). 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 v okoljevarstvenem dovoljenju še ni določilo zahtev iz druge in tretje alineje petega 

odstavka 24. člena in zahteve iz druge alineje šestega odstavka 24. člena Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, ki jih je potrebno 

v okoljevarstvenem dovoljenju določiti v skladu z 32. členom citirane uredbe, za upravljavca 

namreč še ni nastopila obveznost predložitve izhodiščnega poročila. 

 

V skladu z drugim odstavkom 16. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo 

onesnaževanje okolja večjega obsega, se v postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja 
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preverja skladnost obratovanja obstoječe naprave s pogoji iz okoljevarstvenega dovoljenja na 

podlagi poročil iz tretjega, četrtega in petega odstavka 6. člena te uredbe ali ugotovitve izrednega 

inšpekcijskega pregleda v skladu z zakonom, ki ureja varstvo okolja. Izredni inšpekcijski pregled 

za potrebe tega postopka ni bil izveden, ker v tem postopku ministrstvo ne spreminja 

okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, pri nameravani spremembi pa ne gre za večjo 

spremembo. Posledično je ministrstvo preverilo skladnost obratovanja obstoječe naprave na 

podlagi prejetih poročil o obratovalnem monitoringu iz tretjega odstavka 6. člena Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, to je na podlagi 

poročil o obratovalnem monitoringu emisij snovi v zrak in na podlagi poročil o opravljenih meritvah 

emisij snovi in toplote v vode. Četrti odstavek 6. člena navedene uredbe za upravljavca še ni 

relevanten, saj okoljevarstveno dovoljenje še ne vključuje določitve emisij določenih na podlagi 

drugega odstavka 21. člena te uredbe, to je na podlagi zaključkov o BAT. Prav tako za upravljavca 

še ni relevanten peti odstavek 6. člena navedene uredbe, saj upravljavec izvedbe obratovalnega 

monitoringa stanja tal in podzemne vode še nima določenega v okoljevarstvenem dovoljenju in 

torej zanj še ni nastopila obveznost predložitve poročila o obratovalnem monitoringu stanja tal in 

podzemne vode. 

 

Ministrstvo na podlagi poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih voda za leta 2019, 2020 in 

2021, ki jih je upravljavec predložil Agenciji Republike Slovenije za okolje v okviru poročanja o 

obratovalnem monitoringu na podlagi določb 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem 

monitoringu odpadnih voda (Uradni list RS, št. 94/14, 98/15 in 44/22 – ZVO-2) in jih je ministrstvo 

v postopku pridobilo, ugotavlja, da je iz poročil o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za leta 

2019, 2020 in 2021, ki jih je izdelal pooblaščeni izvajalec obratovalnega monitoringa odpadnih 

voda IKEMA d.o.o., Lovrenc na Dravskem polju 4, 2324 Lovrenc na Dravskem polju, razvidno, da 

mejne vrednosti parametrov v industrijski odpadni vodi, ki nastaja pri obratovanju naprav iz točke 

1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, niso presežene in da naprave z obratovanjem ne 

obremenjujejo okolja čezmerno.  

 

Ministrstvo po pregledu poročil o meritvah emisije snovi v zrak, katere je upravljavec predložil 

Agenciji Republike Slovenije za okolje v okviru poročanja o obratovalnem monitoringu na podlagi 

določb 21. člena Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz 

nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08 in 

44/22 – ZVO-2), in jih je ministrstvo v postopku pridobilo, ugotavlja, da naprave ne presegajo 

mejnih vrednosti, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju. 

Ministrstvo je ugotovilo, da naprave obratujejo 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 l./1 izreka te odločbe spremenilo točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, 

in sicer je spremenilo uvodni stavek točke 1 izreka. Ministrstvo je v besedilu uvodnega stavka 

točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi sedme alineje prvega odstavka 24. člena 

Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, 

določilo zemljiške parcele in katastrsko občino območja naprav. 

 

Ministrstvo je zaradi spremembe koordinatnega sistema, v katerem je navedena lokacija 

posameznega iztoka odpadne vode, izpusta odpadnega zraka in merilnega mesta, kot izhaja iz 

točk I./2, I./3, l./4, l./5 in I./6 izreka te odločbe, spremenilo točke 3.2.1, 3.2.2, 3.2.3 in 3.3.2 izreka 

okoljevarstvenega dovoljenja ter Prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja, v katerih je navedena 

lokacija posameznega iztoka odpadne vode, izpusta odpadnega zraka in merilnega mesta. 

Namesto v Gauß-Krügerjevem sistemu (D48/GK), v katerem sta koordinati navedeni z »x« in »y« 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3849
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3858
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0873
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-4489
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je lokacija posameznega iztoka odpadne vode, izpusta odpadnega zraka in merilnega mesta 

navedena v koordinatnem sistem D96/TM – Transverzalna (prečna) Mercatorjeva projekcija 

(D96/TM), ki temelji na evropskem koordinatnem sistemu. Koordinati z oznakama »n« in »e« sta 

preračunani s pomočjo spletne aplikacije na naslovu http://sitranet.si/sitrik.html. 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). 

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 22/3-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. 

 

Postopek vodila: 

 

Marija Lanišek 

podsekretarka 

 

mag. Katja Buda 

namestnica direktorja direktorata za okolje 

 

Vročiti: 

• E-NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za UNIOR d.d., Kovaška cesta 

10, 3214 Zreče) - osebno 

Poslati po 16. odstavku 77. člena: 

• Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče - po elektronski pošti (info@zrece.eu) 

• Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si) 

http://sitranet.si/sitrik.html
mailto:@zrece.eu
mailto:irsko.mko@gov.si


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: 35406-51/2021-ARSO-7  

Datum: 14. 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) in drugega 

odstavka 223. 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 izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko 

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega stranki UNIOR d.d., Kovaška cesta 10, 3214 

Zreče, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Darka Hrastnika in člana uprave Branka Bračka 

zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, po uradni dolžnosti izdaja 

naslednji 

  
 

S K L E P 

 

 
1. Odločba št. 35406-51/2021-ARSO-6 z dne 2. 6. 2022 se popravi tako, da se v točki  5 

izreka citirane odločbe v drugi alineji besedna zveza »MMV2« nadomesti z besedno 
zvezo »MMV3« in v tretji alineji besedna zveza »MMV3« nadomesti z besedno zvezo 
»MMV2«. 

 
2. 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 stranki UNIOR 

d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki jo po pooblastilu predsednika uprave Darka Hrastnika in 

člana uprave Branka Bračka zastopa E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana 

(v nadaljevanju: stranka), dne 2. 6. 2022 izdalo odločbo št. 35406-51/2021-ARSO-6.  
 
V prvem odstavku 223. 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 sme organ, ki je izdal odločbo, vsak čas popraviti pomote v 
imenih ali številkah, pisne ali računske pomote ter druge očitne pomote v odločbi. Popravek 
pomote ima pravni učinek od dneva, od katerega ima pravni učinek popravljena odločba. 
Popravek odločbe, ki je za stranko neugodna, pa učinkuje od dneva vročitve sklepa o popravku 
odločbe.  

 

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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Po ponovnem pregledu zgoraj citirane odločbe je ministrstvo ugotovilo, da je prišlo do pomote pri 
navedbi oznak merilnih mest MMV2 in MMV3 v točki 5 izreka odločbe. Ministrstvo je namreč v 
postopku izdaje citirane odločbe po pomoti v točki 5 izreka odločbe zamenjalo oznaki merilnih 
MMV2 in MMV3, zato izdaja ta sklep o popravi pisne pomote v oznaki navedenih merilnih mest 
skladno z drugim odstavkom 223. člena ZUP, s katerim popravlja citirano odločbo tako kot izhaja 
iz 1. točke izreka tega sklepa. 
 
V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom ZUP je bilo treba v 
izreku tega sklepa odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso 
nastali, je bilo odločeno kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa. 

 
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. 
 
Glede na dejstvo, da ZUP v tretjem odstavku 223. člena določa, da je zoper sklep o popravi 
pomote možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za odločanje o pritožbi, o 
pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada Republike Slovenije. 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Vlado Republike Slovenije v roku 15 dni po vročitvi tega 
sklepa. Pritožba se pošlje pisno po pošti ali poda 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.  

 

Postopek vodila: 

 

Marija Lanišek 

podsekretarka 

 

 

mag. Katja Buda 

namestnica direktorja direktorata za okolje 

 

 

Vročiti: 
- E-NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za UNIOR d.d., Kovaška cesta 

10, 3214 Zreče)  - osebno 
 

Poslati po 16. odstavku 77. člena: 

• Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče - po elektronski pošti (info@zrece.eu) 

• Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo, 

Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si) 

mailto:@zrece.eu
mailto:irsko.mko@gov.si
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