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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 

RS, št. 113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – 

ZUP-G, 8/12 – ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14, 51/16, 36/21, 82/21 in 189/21) in 4. točke 

tretjega odstavka 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 

49/09-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A, 

48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20) 

v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko 

povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., 

Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk, naslednji 

 

 

 

S K L E P 

 

 

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo 

elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 

138,6 m3, ki jo je upravljavec Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o, Partizanska cesta 12, 3320 

Velenje, prijavil dne 31. 1. 2022, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev 

in ukrepov okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo 

spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015, št. 35406-33/2018-10 z 

dne 9. 5. 2019 št. 35406-57/2019-11 z dne 31. 3. 2021 in št. 35406-38/2021-2 z dne 

9. 11. 2021, ter zanjo ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 

okoljevarstvenega soglasja. 

 

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 dne 

31. 1. 2022 od upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 

Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk (v nadaljevanju: upravljavec), prejelo prijavo 

nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega 

obsega, in sicer naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih 
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postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 138,6 m3. Ministrstvo je dne 

25. 2. 2022 in 23. 3. 2022 od upravljavca prejelo tudi dopolnitev prijave nameravane spremembe. 

 

Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana, je za obratovanje 

navedene naprave izdala okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki 

je bilo spremenjeno z odločbami št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015, št. 35406-33/2018-10 

z dne 9. 5. 2019, št. 35406-57/2019-11 z dne 31. 3. 2021 in št. 35406-38/2021-2 z dne 

9. 11. 2021 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovolejnje). 

 

Upravljavec je k prijavi in njeni dopolnitvi priložil: 

- Potrdilo o plačilu upravne takse, 

- Pooblastilo o zastopanju z dne 11. 10. 2019, 

- Opis spremembe v obratovanju naprave in opis pomembnih vplivov na okolje ter utemeljitev, 

da predhodnega postopka ni treba izvesti. 

 

 

Skladno s prvim odstavkom 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-

UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS, 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) mora upravljavec naprave vsako nameravano spremembo v 

obratovanju naprave iz 68. člena ZVO-1, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in 

lahko vpliva na okolje, ali spremembo glede upravljavca pisno prijaviti ministrstvu, kar dokazuje 

s potrdilom o oddani pošiljki. 

 

Skladno s tretjim odstavkom 77. člena ZVO-1 ministrstvo na podlagi prijave in ob smiselni uporabi 

določb 51. in 51.a člena ZVO-1 v dveh mesecih od vložitve popolne prijave s sklepom ugotovi, 

da: 

1. je nameravana sprememba večja in je zanjo treba izvesti tudi presojo vplivov na okolje 

ter pridobiti okoljevarstveno soglasje in spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, 

2. je nameravana sprememba večja, vendar zanjo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstvenega soglasja, vendar je treba spremeniti okoljevarstveno 

dovoljenje, 

3. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zanjo izvesti presojo vplivov na okolje 

in pridobiti okoljevarstveno soglasje ter spremeniti okoljevarstveno dovoljenje, 

4. nameravana sprememba ni večja, vendar je treba zaradi nameravane spremembe 

spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju, ali 

5. zaradi nameravane spremembe ni treba spremeniti okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

 

Upravljavec je v prijavi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave za površinsko obdelavo 

kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez 

izpiranja) 138,6 m3 nanaša na prenos oziroma prestavitev tehnoloških enot N3 (stroji za 

preoblikovanje termoplastov za proizvodnjo polizdelkov – oddelek plastika v programu hladilno - 

zamrzovalnih aparatov in pralno pomivalnih aparatov) in N4 (linije za signiranje plastičnih 

komponent s sitotiskom z gorilcem za sušenje - oddelek signacije) na hčerinsko podjetje Gorenje 

IPC, d.o.o., ki prav tako deluje v isti industrijski coni. Tehnološka enota N3 ima izveden en izpust 

z oznako Z10, tehnološka enota N4 pa ima izvedenih pet izpustov z oznakami Z11, Z12, Z13, 

Z14 in Z15. S prenosom tehnološke enote N3 na hčerinsko podjetje Gorenje IPC, d.o.o., se bo 

prenesel tudi izpust Z10, preko katerega se vodijo emisije snovi v zrak iz preoblikovanja 

termoplastov. S prenosom tehnološke enote N4 na hčerinsko podjetje Gorenje IPC d.o.o., se 

bodo prenesli  izpusti z oznakami Z11, Z12, Z13, Z14 in Z15, preko katerih se vodijo emisije snovi 

v zrak iz signiranja plastičnih komponent. S prenosom tehnološke enote N4 se bo prenesel na 

hčerinsko podjetje Gorenje IPC, d.o.o., tudi zaprti obtočni sistem za hlajenje Sistem tehnološke 
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hladilne vode v Plastiki (HS4), saj se omenjeni zaprti hladilni sistem hladilne vode uporablja 

izključno za hlajenje strojev za preoblikovanje termoplastov v tehnološki enoti N4. Po nameravani 

spremembi bo v upravljanju Gorenja IPC, d.o.o., tudi skladišče granulatov SkS1_silos Plastika. Z 

nameravano spremembo bo obrat Plastika obsegal zemljišča v k.o. 964 Velenje s parc. št. 

1666/3 - del, 1677/6, 1680/9, 1680/10.  

 

Nadalje je upravljavec v prijavi navedel, da se bo spremenilo tudi poimenovanje programa 

MEKOM – proizvodnja metalnih in plastičnih komponent, in sicer iz MEKOM v GALVANA. Po 

nameravani spremembi bo program GALVANA obsegal tehnološko enoto N1 - Linija kromanja 

(linija obešal za nikljanje in dekorativno kromiranje - galvana z volumnom delovnih kadi  64,8 m3), 

N2 – Žični oddelek (stroji za razrez, upogib in točkovno varjenje žice za proizvodnjo polizdelkov) 

in N5 - Montaža vrat.  

 

Z nameravano spremembo se zmogljivost naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo 

elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) ne 

spreminja in ostaja volumen delovnih kadi (brez izpiranja) 138,6 m3. 

 

Vplivi nameravane spremembe na okolje se glede emisje snovi v zrak, emisje snovi v vode in tla 

ter emisije hrupa ne spreminjajo. Z nameravano spremebo se izvede prenos dveh tehnoloških 

enot N3 in N4 ter šestih izpustov z oznakami Z10 – Z15 na hčerinsko podjetje Gorenje IPC, d.o.o., 

prav tako se izvede prenos zaprtega obtočnega sistema HS4, v katerem odpadne vode ne 

nastajao. Z nameravano spremembo se bo spremenilo ravnanje z odpadki, saj se bodo zmanjšale 

količine in vrste odpadkov, ki so nastajale v oddelku Plastika. 

 

ZVO-1 v 3. členu, v točki 8.3. določa, da je večja sprememba v obratovanju naprave, ki lahko 

povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, sprememba v vrsti ali delovanju naprave ali 

njena razširitev, ki ima lahko znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. Vsaka sprememba 

v vrsti ali delovanju naprave ali njena razširitev, zaradi katere se proizvodna zmogljivost naprave 

poveča za prag, kadar je ta predpisan, se šteje za večjo spremembo v obratovanju naprave. 

Pragovi proizvodne zmogljivosti naprav so določeni v Prilogi 1 Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, 

ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15). 

 

Ministrstvo je na podlagi prijave ugotovilo, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju naprave 

v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1, saj se z nameravanimi spremembami ne spremeinja 

proizvodna zmogljivost naprave, in ne gre za spremembo v vrsti ali delovanju naprave, ki bi lahko 

imela znatne negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. 

 

Ministrstvo nadalje ugotavlja, da za napravo za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih 

ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 138,6 m3 še ni bila 

izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14, 57/15, 26/17 in 105/20) določa vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na 

okolje obvezna, in vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, če se 

zanje v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje tako v točki C 

Predelovalne dejavnosti, C.V Proizvodnja kovin in kovinskih izdelkov, C.V.6 Priloge 1 določa, da 

je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za napravo za površinsko obdelavo kovin ali 

plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer skupni volumen kadi, v 

katerih poteka obdelava, presega 30 m3. 
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Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti predhodni postopek tako v točki C.V.6.1 

Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge naprave za 

površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih 

postopkov, kjer skupni volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 15 m3 ali 10 m3, če gre 

za naprave, v katerih se uporabljajo snovi, ki vsebujejo kadmij, kobalt, šestvalentni krom, srebro, 

nikelj in cianid. 

 

Prva alinea tretjega odstavka 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje določa, da se za spremembo posega iz prvega odstavka tega člena izvede 

predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri 

kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek. 

 

Ministrstvo ugotavlja, se z nameravano spremembo, ki se nanaša na prenos tehnoloških enot N3 

(stroji za preoblikovanje termoplastov za proizvodnjo polizdelkov – oddelek plastika v programu 

hladilno - zamrzovalnih aparatov in pralno pomivalnih aparatov) in N4 (linije za signiranje 

plastičnih komponent s sitotiskom z gorilcem za sušenje - oddelek signacije) na hčerinsko 

podjetje Gorenje IPC d.o.o., zmogljivost naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo 

elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) ne 

spreminja in ostaja volumen delovnih kadi (brez izpiranja) 138,6 m3. Z nameravano spremembo 

prav tako niso predvidena nobena fizična dela ali posegi v okolje, saj gre zgolj za organizacijski 

prenos na hčerinsko podjetje Gorenje IPC d.o.o. Glede na navedeno ugotovitev za nameravano 

spremembo ni potrebna niti izvedba presoje vplivov na okolje, niti izvedba predhodnega postopka 

v skladu z zgoraj navedenima točkama C.V.6 in C.V.6.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za 

katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.  

 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev ministrstvo v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 ugotavlja, 

da za nameravano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 

okoljevarstvenega soglasja. 

 

Ministrstvo je na podlagi prijave ugotovilo, da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti 

pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo odločeno, kot izhaja 

iz 1. točke izreka tega sklepa. 

 

Skladno z enajstim odstavkom 77. člena ZVO-1 lahko v primeru iz 4. točke tretjega odstavka 

77. člena ZVO-1 upravljavec vloži vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja, ki mora 

vsebovati sestavine iz 70. člena tega zakona, razen elaborata o določitvi vplivnega območja 

naprave. Podrobnejša vsebina vloge je določena v petem odstavku 22. člena Uredbe o vrsti 

dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Upravljavec se 

v vlogi lahko sklicuje na k prijavi priložene dokumente in jih ni potrebno ponovno prilagati. 

 

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 

175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, v nadaljevanju: ZUP) je bilo potrebno 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 se v postopku prijave spremembe smiselno uporablja določila 51.a člena 

ZVO-1 ter glede na to, da ZVO-1 v petem odstavku 51.a členu določa, da je zoper sklep, izdan v 

predhodnem postopku, možno podati pritožbo, ne določa pa, kateri organ je pristojen za 

odločanje o pritožbi, o pritožbi zoper ta sklep odloča Vlada Republike Slovenije. 
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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-

7111002-35435022. 

 

Pri nastajanju tega dokumenta je 

sodelovala naslednja uradna oseba: 

Ana Kezele Abramović, sekretarka 

 

 

Postopek vodila: 

 

dr. Tanja Kurbus 

podsekretarka 

 

mag. Katja Buda 

namestnica generalnega direktorja Direktorata za okolje  

 

 

Vročiti: 

- Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje – osebno. 

 

Poslati: 

- enotni državni portal e-uprava, 

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

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

- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski pošti (info@velenje.si). 


