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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 v 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 

postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 138,6 m3. Ministrstvo je s strani 
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upravljavca prejelo dne 25. 2. 2022 in 30. 3. 2022 tudi doponitev prijave nameravane spremembe 

v obratovanju naprave.  

 

Agencija Republike Slovenije, 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 dovoljenje).  

 

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, 

- Strokovno oceno možnih pomembnih vplivov na okolje za poseg: Ureditev delno pokritih 

skladiščnih površin in razširitev parkirišč za tovorna vozila I. in II. faza, št. 401621-jh/nz z dne 

5. 7. 2021, E.NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, 

- Sklep št. 35405-152/2021-3 z dne 13. 8. 2021, Agencija Republike Slovenije za okolje, 

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana.  

 

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 spremembo prispevnih površin dveh lovilnikov olj, in sicer lovilnika 

olj s številko 15 in 16, iz priloge 3 okoljevarstvenega dovoljenja. Upravljavec je v prijavi navedel, 

da se na zelenici industrijskega kompleksa, na zemljiščih v k.o. 964 Velenje s parc. št. 1628/5 in 

1630/1, načrtuje izgradnja dodatnih površin za skladiščenje repromateriala, ki bodo delno pokrita 

z nadstrešnicami, in na razširitev obstoječega parkirišča za tovorna vozila znotraj industrijskega 

kompleksa. Predvidene so tri samostojne nadstrešnice, jeklene konstrukcije s pločevinasto kritino 

(streha enokapnica z višino 7,3 m), z bruto tlorisno površino 605,5 m2 (površina prve nadstrešnice 

bo 218 m2, druge 85 m2 in tretje 302,5 m2), manipulativno površino 694,5 m2 ter razširitev 

parkirišča za tovorna vozila na površini 1.700 m2. Manipulativna površina je predvidena kot krožna 
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pot in bo asfaltirana, površine pod nadstrešnicami pa bodo izvedene kot armiranobetonske 

plošče. Nadstrešnice bodo s treh strani zaprte s fasadnimi paneli. Priključki na interna omrežja 

za pitno vodo, fekalno kanalizacijo, telekomunikacije, niso predvideni.  

 

Upravljavec je v dopolnitvi prijave, ki jo je ministrstvo prejelo dne 25. 2. 2022 in 30. 3. 2022, 

navedel, da nadstrešnice z manipulativnimi površinami in parkirišče ne bodo del naprave iz točke 

1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, prav tako repromateriali ne bodo nastajali, niti se ne bodo 

uporabljali v napravi iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Nadstrešnice z manipulativno 

površino in parkirišče za tovorna vozila bodo v upravljanju podjetja za montažo televizorjev 

Gorenje Hisense Europe electronic, d.o.o., ki deluje znotraj industrijske cone Gorenje. Pod 

nadstrešnicami se bo skladiščil repromaterial, ki se uporablja pri pakiranju televizorjev (kosi 

ekspandiranega polistirena – EPS (stiropor) in kosi ekspandiranega polietilena - EPE). 

Upravljavec je v dopolnitvi prijave, ki jo je ministrstvo prejelo dne 30. 1. 2022, navedel, da se bo 

z nameravano spremembo spremenilo območje naprave, in sicer se bo zmanjšalo za del zemljišč 

v k.o. 964 Velenje s parc. št. 1628/5 in 1630/1, ki bodo predmet najema podjetja Gorenje Hisense 

Europe electronic, d.o.o., s strani upravljavca. Nadalje je upravljavec navedel, da je pri pregledu 

parcelnih številk območja naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ugotovil, da 

parc. št. 1595/1, 1609/1, 1639/3 in 2853/1 več ne obstajajo, zemljišča s parc. št. 1665/3, 2822, 

2823/1, 2817/2, 1695/1, 2472 in 2760/7 pa oddaja v najem drugim podjetjem. 

 

Padavinske vode s prispevnih površin parkirišča in nadstrešnic z manipulativnimi površinami se 

bodo odvajale preko dveh lovilnikov olj (15 in 16), ki sta navedena v prilogi 3 okoljevarstvenega 

dovoljenja. Na lovilnik olj s številko 15 se bodo odvajale padavinske vode iz prispevne površine 

parkirišča 1.700 m2 in nadstrešnic 1 in 2 s prispevno površino 218 m2 in 85 m2. Na lovilnik olj s 

številko 16 se bodo odvajale padavinske vode iz prispevne manipulativna površine 694,5 m2 in 

nadstrešnice 3 s prispevno površino 302,5 m2. Po nameravani spremembi se bo prispevna 

površina, iz katerih se bodo odvajale padavinske vode na lovilnik s številko 15, povečale iz 

16.531 m2 na 18.534 m2, prispevna površina, iz katerih se bodo odvajale padavinske vode na 

lovilnik s številko 16, pa se bodo povečale iz 5.853 m2 na 6.850 m2. Po izvedbi nameravane 

spremembe bo z lovilnikoma olj s številkama 15 in 16 še naprej upravljal upravljavec, za odvajanje 

padavinskih vod preko lovilnikov olj pa bo imel s podjetjem Gorenje Hisense Europe electronic, 

d.o.o., sklenjen aneks k pogodbi.  

 

Vpliva nameravane spremembe glede emisije v vode in tla ne bo, saj bodo padavinske vode s 

površin parkirišča (1.700 m2), nadstrešnic (605,5 m2) in manipulativnih površin (694,5 m2), vodene 

preko lovilnikov olj (15 in 16), vse povozne površine pa bodo nepropustno utrjene za vodo, goriva 

in olja v primeru izlitja iz vozil ter obrobljene z dvignjenimi robniki. Vpliva nameravane spremembe 

glede emisije snovi v zrak, glede emisije hrupa in glede ravnanja z odpadki, ne bo.  

 

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. 

 

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). 
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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 nameravano spremembo ne spreminja 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 kadi 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. 

 

Za nameravano spremembo, in sicer za ureditev delno pokritih skladiščnih površin in parkirišča 

za tovorna vozila I. in II. faza, je Agencija Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 

Ljubljana upravljavcu dne 13. 8. 2021 izdala sklep o zavržbi št. 35405-152/2021-3. V takratnem 

upravnem postopku je bilo ugotovljeno, da nameravani poseg v okolje, za katerega se zahteva 

izvedba predhodnega postopka, z obstoječimi posegi v okolje sicer tvori kumulativni poseg, 

vendar pa se obstoječi objekti zaradi njihove dovoljenosti ne seštevajo oz. vštevajo v bruto 

tlorisno površino. Glede na navedeno in upoštevajoč, da nameravani poseg sam po sebi ne 

dosega višine pragov, določenih v točki G.II.1 in G:II.1.1. Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za 

katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, zanj ni potrebno izvesti niti predhodnega 

postopka, niti presoje vplivov na okolje. Citirani sklep št. 35405-152/2021-3 z dne 13. 8. 2021 je 

postal dokončen in pravnomočen dne 2. 9. 2021. 

 

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). 

 


