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Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18, 10/19
in 64/19) in drugega odstavka 58. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-UPB,
49/06-ZMetD, 66/06-odI. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE, v
nadaljevanju: ZVO-1) v zadevi izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: rekonstrukcija
proizvodnega objekta – Hlev 1 v sklopu Farme Pristava, začetim na zahtevo nosilca
nameravanega posega FARME IHAN – KPM d.o.o., Korenova cesta 9, 1241 Kamnik, ki ga po
pooblastilu direktorja Mihe Rozmana zastopa AD-SVETOVANJE Anes Durgutović s.p.,
Levstikova ulica 12a, 1241 Kamnik, obvešča javnost z naslednjim

JAVNIM NAZNANILOM
1. da je nosilec nameravanega posega FARME IHAN – KPM d.o.o., Korenova cesta 9, 1241
Kamnik, ki ga po pooblastilu direktorja Mihe Rozmana zastopa AD-SVETOVANJE Anes
Durgutović s.p., Levstikova ulica 12a, 1241 Kamnik, dne 13. 5. 2020 na Agencijo Republike
Slovenije za okolje podal vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za poseg:
rekonstrukcija proizvodnega objekta – Hlev 1 v sklopu Farme Pristava (v nadaljevanju:
nameravani poseg);
2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke A Kmetijstvo, gozdarstvo, ribogojstvo,
A.IV.5 Priloge 1 v povezavi z drugim odstavkom 2. člena Uredbe 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) treba pridobiti okoljevarstveno soglasje;
3. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje in premoženje ljudi, določeno v Poročilu o vplivih nameravanega posega
na okolje za izvedbo posega Rekonstrukcija proizvodnega objekta – »Hlev 1«, ki ga je pod
št. 247-2020 v mesecu maju 2020, oktober 2020 – dopolnitev 1, izdelal AD-SVETOVANJE
Anes Durgutović s.p., Levstikova ulica 12a, 1241 Kamnik;
4. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje,
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana;
5. da so podatki o nameravanem posegu na voljo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,
dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na spletni
strani
Agencije
Republike
Slovenije
za
okolje
na
spletnem
naslovu:
http://www.arso.gov.si/varstvo okolja/presoja vplivov na okolje/okoljevarstveno soglasje/Vloge v
reševanju/;
6. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na oglasni deski
Upravne enote Krško, Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško in Občine Krško, Cesta krških
žrtev 14, 8270 Krško ter na spletni strani Agencije Republike Slovenije za okolje;

7. da je vpogled v vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih
nameravanega posega na okolje in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju
zagotovljen v času
od 13. 11. 2020 do 14. 12. 2020
v prostorih Upravne enote Krško, Oddelka za okolje in prostor,
Cesta krških žrtev 14, 8270 Krško
in sicer v:
ponedeljek in torek od 8:00 do 12:00 ure in od 13:00 do 15:00 ure,
sredo od 7:00 do 12:00 ure in od 13:00 do 17:00ure,
petek od 8:00 do 13:00 ure.
8. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 7. točke javnega naznanila posredujejo v pisni
obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana ali po
elektronski pošti na gp.arso@gov.si.

Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe
javnosti, ki bodo prejeta v roku in na način, kot izhaja iz 7. ter 8. točke javnega naznanila.
V skladu s četrtim odstavkom 64. člena ZVO-1 vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem
nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje
ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, ter nevladne organizacije iz
prvega odstavka 153. člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem
posegu ter zahtevajo vstop v postopek. Navedeni deležniki imajo položaj stranskega
udeleženca v postopku na podlagi ZVO-1, v kolikor v roku 35 dni od objave tega naznanila (od
13. 11. 2020 do 17. 12. 2020) vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega
soglasja. v kateri je potrebno določno navesti pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi
dokaze oziroma izkazati pravni interes.

mag. Nataša Petrovčič
sekretarka
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