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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja 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 petega odstavka 51.a 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 predhodnem postopku za nameravani poseg: Industrijska cona Mele, 
nosilki nameravanega posega Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja 
Radgona, ki jo po pooblastilu župana Stanislava Rojka zastopata E-NET OKOLJE d.o.o., 
Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in ProGrIn d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci,
naslednji

S K L E P

1. Za nameravani poseg: Industrijska cona Mele na zemljiščih v k.o. 187 Črešnjevci s parc. št.    
130/23, 103/28, 103/29, 103/30 in 103/3 ter v k.o. 186 Mele s parc. št. 476/10, 956/1, 
470/14, 470/10, 474/14, 470/11, 470/8, 956/2, 474/9, 432/4, 475/6, 435/5, 432/8, 474/15, 
473/12, 432/14, 435/3, 432/12, 432/10, 474/18, 473/10, 475/5, 474/10, 470/12, 434/6, 
434/7, 434/8, 474/12, 434/1, 436/7, 465/5 in 436/6 nosilki nameravanega posega Občini 
Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona, ni potrebno izvesti presoje
vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

2. Pritožba zoper ta sklep ne zadrži njegove izvršitve.

3. V tem postopku stroški niso nastali.

O b r a z l o ž i t e v:

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljevanju naslovni organ), je dne 15. 1. 2020 s 
strani nosilke nameravanega posega Občine Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 
Gornja Radgona, ki jo po pooblastilu župana Stanislava Rojka zastopata E-NET OKOLJE 
d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana in ProGrIn d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 
Radenci (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo 
predhodnega postopka za nameravani poseg: Industrijska cona Mele, v skladu z 51.a členom 
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 nadaljevanju ZVO-1).
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K zahtevi je nosilka nameravanega posega priložila: 
- Odločbo Ministrstva za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, št. 35409-

203/2018/5 z dne 21. 6. 2018 in
- DGD dokumentacijo, ki jo je pripravilo podjetje ProGrIn d.o.o., Radgonska cesta 9g, 

9252 Radenci, št. 19-022, Oktober 2019.

Zahteva je bila dne 23. 9. 2020 dopolnjena in spremenjena in sicer s/z:
- obvezno razlago dela besedila tretjega odstavka 127. člena Odloka o občinskem 

prostorskem načrtu Občine Gornja Radgona, objavljeno v Uradnem glasilu občine 
Gornja Radgona, št. 5/2020;

- dopolnjenim obrazcem zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 7. 10. 2020;
- mnenjem Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, Ulica 

Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota, št. 3407-74/2019 z dne 13. 1. 2020;
- mnenjem Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Mure, Slovenska 2, 

9000 Murska Sobota, št. 35508-7061/2019-3 z dne 3. 4. 2020;
- seznamom parcel s spremenjenim območjem nameravanega posega.

V skladu s prvim odstavkom 51.a člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega v okolje iz 
tretjega odstavka 51. člena tega zakona od ministrstva zahtevati, da ugotovi, ali je za 
nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 
Pri ugotovitvi iz prvega odstavka 51.a člena ZVO-1 ministrstvo upošteva merila, ki se nanašajo 
na značilnosti nameravanega posega v okolje, njegovo lokacijo in značilnosti možnih vplivov
posega na okolje. 

Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo 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). 

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi42, G.I.1 Priloge 1 Uredbe 
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba presoje vplivov 
na okolje obvezna, če gre za posege,  ki  so  namenjeni  industrijskim  dejavnostim  iz  poglavja  
C  te  priloge (industrijske cone), če presegajo 5 ha.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi42, G.I.1.1 Priloge 1 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba 
predhodnega postopka obvezna, če gre za druge industrijske cone, ki presegajo 1 ha.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi42, G.I.2 Priloge 1 Uredbe 
o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba presoje vplivov 
na okolje obvezna, če gre za posege, namenjene trgovski, športni, rekreativni, zabaviščni 
kulturni, izobraževalni, zdravstveni dejavnosti (urbanistični projekti), če presegajo 10 ha.

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.I Urbanistični posegi42, G.I.2.1 Priloge 1 
Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje je izvedba 
predhodnega postopka obvezna, če gre za druge urbanistične posege, če presegajo 5 ha.

42 Prostorska  ureditev  je  sklop  usklajeno  načrtovanih  posegov  v  prostor,  dejavnosti  in  
omrežij  s pripadajočimi površinami na določenem območju, ki se načrtujejo s prostorskimi akti.
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Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega gradnjo cestne in komunalne 
infrastrukture, ki bo služila za napajanje nove industrijske cone, v katero se ne bodo umeščale 
industrijske dejavnosti iz poglavja C Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje. Skupna površina nameravanega posega meri 9,926 ha, zato je 
upoštevajoč točki G.I.1.1 in G.I.2.1 za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.

Opis nameravanega posega
Nosilka nameravanega posega namerava zgraditi cestno, komunalno in energetsko 
infrastrukturo za potrebe nove industrijske cone Mele. V sklopu nameravanega posega se bo 
zgradilo cesto z infrastrukturo na površini 8.416 m2, gospodarsko javno infrastrukturo brez ceste 
na površini 997 m2, površine, ki se bodo priključile na novo infrastrukturo merijo 81.407 m2, 
obstoječe površine, ki se ravno tako priključujejo na novo infrastrukturo, pa merijo 8.440 m2. Na 
območje nameravanega posega se bodo umeščale industrijske dejavnosti, ki niso zajete v 
poglavju C Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje.

Naslovni organ je v skladu s četrtim odstavkom 51.a člena ZVO-1, kjer je določeno, da lahko 
ministrstvo zaradi izvedbe ugotovitve iz prvega odstavka tega člena zaprosi ministrstva in 
organizacije iz tretjega odstavka 52. člena tega zakona, da pošljejo pisno mnenje o tem, ali je 
za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti, 
zaprosil za mnenje Direkcijo Republike Slovenije za vode, Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana
(v nadaljevanju DRSV) z dopisom št. 35405-13/2020-11 z dne 29. 10. 2020.

Naslovni organ je s strani DRSV dne 25. 11. 2020 prejel mnenje št. 35019-108/2020-3 z dne   
25.11.2020, iz katerega izhaja, da z vidika upravljanja z vodami ni potrebno izvesti presoje
vplivov na okolje oz. pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

Naslovni organ je v skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja 
okužbe in preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list 
RS, št. 183/20), ki je začel veljati dne 11. 12. 2020, dne 18. 12. 2020 s strani nosilca 
nameravanega posega pridobil soglasje, da se dokumente v upravni zadevi št. 35405-13/2020: 
Industrijska cona Mele, do konca veljavnosti navedenega odloka vroča po e-pošti.

Odločitev

Naslovni organ je na podlagi prejete dokumentacije in v skladu s Prilogo 2 Uredbe o posegih v 
okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ugotovil, da za nameravani poseg 
glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive ni treba izvesti presoje vplivov na okolje 
in pridobiti okoljevarstvenega soglasja.

Naslovni organ je namreč ugotovil:

1. Značilnosti posega v okolje:
- Velikost in zasnova celotnega posega: nosilec nameravanega posega namerava zgraditi 

cestno in gospodarsko komunalno infrastrukturo za potrebe industrijske cone Mele in sicer 
cesto s hodnikom za pešce, kanalizacijo, vodovod, elektro omrežje srednje napetostnih in 
nizkonapetostnih napeljav, plinovod, javno razsvetljavo in telekomunikacijsko omrežje. 
Nameravani poseg obsega prvo fazo gradnje na površini 9,926 ha.
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- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: nameravani poseg se 
umešča v neposredno bližino obstoječe industrijske cone v naselju Mele, južno od 
regionalne ceste R1 Gornja Radgona – Radenci. Območje nameravanega posega je od 
državne meje z Avstrijo oddaljeno okoli 600 m južno.

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: pri vzpostavitvi 
nameravanega posega se bo trenutno kmetijske površine pozidalo, uporabljala se bo voda 
v gradbene in sanitarne namene, pri obratovanju nameravanega posega se naravni viri ne 
bodo uporabljali. 

- Emisije onesnaževal ter druge motnje zdravja, počutja ali kakovosti življenja (npr. sevanja, 
vibracije, smrad, hrup, toplota, svetloba):

- v času gradnje: emisije onesnaževal v zrak, vibracije, hrup;
- v času obratovanja: emisije onesnaževal v zrak, hrup, svetloba.

- Tveganje povzročitve večjih nesreč po predpisih, ki urejajo varstvo okolja, in naravnih 
nesreč, tudi tistih, ki so v skladu z znanstvenimi spoznanji lahko posledica podnebnih 
sprememb: nameravani poseg po Uredbi o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju 
njihovih posledic (Uradni list RS, št. 22/16) z vidika nevarnih snovi ne predstavlja vira 
tveganja.

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovljeno v tem postopku, nameravani poseg ne 
predstavlja tveganja za zdravje ljudi.

2. Lokacija posega v okolje:
- Namenska in dejanska raba zemljišč: glede na dejansko rabo gre za deloma za gozd, njive, 

neobdelana kmetijska zemljišča in pozidana in sorodna zemljišča. Glede na namensko rabo 
je celotno območje nameravanega posega opredeljeno kot IG – industrijska cona, enota 
urejanja prostora GR53, kot to ureja Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu 
Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 7/18 in 2/19), v 
nadaljevanju OPPN, ter Obvezna razlaga dela besedila prvega odstavka 10. člena Odloka 
o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za območje gospodarske cone v enoti urejanja 
prostora GR 53 (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, št. 5/20).

- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih 
virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem podzemlju 
(zlasti vodovarstvenih območij pitne vode, varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših gozdnih 
rastišč in območij mineralnih surovin v javnem interesu): lokacija nameravanega posega ne 
leži na vodovarstvenem območju, na območju varovanih kmetijskih zemljišč, najboljših 
gozdnih rastišč ali na območju mineralnih surovin v javnem interesu.

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 
obravnavajo naslednja območja tj. vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in 
ogroženih območjih po predpisih, ki urejajo vode, zlasti mokrišča, obrežna območja, rečna 
ustja, obalna območja in morsko okolje; gorska in gozdna območja; območja, varovana po 
predpisih, ki urejajo ohranjanje narave; območja, na katerih je že ugotovljena čezmerna 
obremenitev okolja ali se predvideva, da je okolje čezmerno obremenjeno; gosto poseljena 
območja; krajine in območja zgodovinskega, kulturnega ali arheološkega pomena, zlasti 
območja, varovana po predpisih, ki urejajo varstvo kulturne dediščine: območje 
nameravanega posega deloma prekriva gozd, zaradi česar je nosilka nameravanega 
posega pridobila mnenje Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Murska Sobota, 
Ulica Arhitekta Novaka 17, 9000 Murska Sobota, št. 3407-74/2019 z dne 13. 1. 2020 iz 
katerega izhaja, da nameravani poseg ne bo negativno vplival na gozd in je iz vidika 
gozdarstva sprejemljiv. Nameravani poseg deloma leži na erozijskem in plazljivem območju, 
kot to določa Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 
57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15 in 65/20), v nadaljevanju ZV-1. Nosilka nameravanega 
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posega je pridobila mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja območja Mure, 
Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, št. 35508-7061/2019-3 z dne 3. 4. 2020, iz katerega 
izhaja, da je gradnja gospodarske javne infrastrukture na območju IC Mele v Gornji Radgoni 
skladna z ZV-1 ob izpolnjevanju pogojev, ki so določeni v tem mnenju. Na lokaciji 
nameravanega posega ni vodotokov, ob južnem robu lokacije nameravanega posega teče 
neimenovan občasen vodotok, 300 m severno od lokacije nameravanega se potok 
Hercegovščak, ki je skladno z ZV-1 vodotok II. reda izlije v reko Muro, ki je vodotok I. reda 
in ravno tako teče vsaj 300 m severno od lokacije nameravanega posega. Ob reki Muri, vsaj 
230 m severno od lokacije nameravanega posega, ležijo tudi zavarovana območja narave 
in sicer Območji Natura 2000 Mura z ID SI3000215 SAC in Mura z ID SI5000010 SPA, kot 
to določa Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, 
št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16 in 
47/18) ter Ekološko pomembno območje Mura – Radmožanci, ID 42100, kot to določa 
Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13 in 47/18).
Območje nameravanega posega je umeščeno v naselje Mele, ki leži na vodnem robu mesta 
Gornja Radgona, južno od državne meje z Avstrijo.

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov:
- Emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak: v času gradnje nameravanega posega 

bodo nastajale emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak zaradi obratovanja 
gradbenih strojev in transportnih vozil. Gradnja bo trajala  največ 12 mesecev, na gradbišču 
se bo upoštevalo določila Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz 
gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11), hitrost vozil bo omejena na 10 km/h. V času obratovanja
nameravanega posega bodo nastajale emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak 
predvsem zaradi transporta vozil, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega 
na emisije onesnaževal in toplogrednih plinov v zrak kot manj pomemben.

- Emisije snovi v vode: v času gradnje nameravanega posega se bo rabila voda za potrebe 
gradnje in za sanitarne namene. Do emisij snovi v vode bi lahko prišlo ob nepredvidenem 
izlitju olja ali goriva, kar pa je ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov na gradbišču malo 
verjetno. V sklopu izgradnje nameravanega posega bo zgrajeno kanalizacijsko omrežje, 
padavinske odpadne vode se bodo iz utrjenih površin vodile preko ustreznega lovilnika olj 
ali zadrževalnika in priključile na obstoječo padavinsko kanalizacijo z iztokom v reko Muro, 
komunalne in morebitne industrijske odpadne vode pa se bo priklopilo na obstoječo 
komunalno čistilno napravo Gornja Radgona. Pri izvedbi se bo upoštevalo vse pogoje, ki jih 
v mnenju št. 35508-7061/2019-3 z dne 3. 4. 2020 postavlja Direkcija Republike Slovenije za 
vode, Sektor območja Mure, Slovenska 2, 9000 Murska Sobota, zato naslovni organ 
ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v vode kot manj pomemben.

- Odlaganje/izpusti snovi v tla: v času gradnje bi do emisij snovi v tla lahko prišlo ob 
nepredvidenem izlitju olja ali goriva, kar pa je ob upoštevanju vseh varnostnih ukrepov na 
gradbišču malo verjetno. Vsi gradbeni odpadki, ki bodo nastali pri izvedbi nameravanega 
posega bodo predani pooblaščenim prevzemnikom odpadkov. V času obratovanja emisij v 
tla ne bo, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na emisije snovi v tla 
kot manj pomemben.

- Ravnanje z odpadki: v času gradnje nameravanega posega bodo nastali različni gradbeni 
odpadki ter odpadki iz sečnje gozda, v času obratovanja bodo nastajali komunalni odpadki, 
odpadki, ki nastanejo ob čiščenju cest in odpadki, ki nastanejo ob vzdrževanju javne 
razsvetljave. Vsi odpadki bodo predani pooblaščenim zbiralcem ali izvajalcem obdelave 
odpadkov, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na nastanek 
odpadkov kot manj pomemben.
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- Hrup: v času gradnje bodo emisije hrupa nastajale zaradi transporta vozil in delovanja 
gradbenih strojev na gradbišču, vse naprave in stroji bodo skladni z določili Pravilnika o 
emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06 
in 17/11 – ZTZPUS-1). Gradbena dela bodo potekala največ 12 mesecev, od ponedeljka do 
petka od 7. do 17. ure in ob sobotah od 7. do 16. ure. V času obratovanja nameravanega 
posega bodo vir hrupa transportna vozila in vozila zaposlenih, zato naslovni organ ocenjuje 
vpliv nameravanega posega na hrup v okolju kot manj pomemben.

- Elektromagnetno sevanje: v sklopu nameravanega posega bo zgrajeno novo 
nizkonapetostno in srednje napetostno omrežje, kar pa ne bo povzročalo povečanega 
elektromagnetnega sevanja, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na 
elektromagnetno sevanje kot manj pomemben.

- Sevanje svetlobe v okolico: v času gradnje se svetilk ne bo uporabljalo, postavljena bo nova 
javna razsvetljava cest, svetilke bodo skladne z določili Uredbe o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) zato 
naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na svetlobno onesnaženje kot manj 
pomemben.

- Vidna izpostavljenost: območje nameravanega posega je 420 m oddaljeno od najbližjega 
naselja (Črešnjevci), ob glavni cesti R1 Gornja Radgona – Radenci se že nahajajo drugi 
industrijski objekti primerljive velikosti, zato naslovni organ ocenjuje vidno izpostavljenost 
nameravanega posega kot manj pomembno.

- Sprememba rabe tal, vegetacije in preoblikovanje površine: območje nameravanega 
posega je trenutnem stanju večinoma gozd in deloma obdelane in neobdelane kmetijske 
površine, z izvedbo nameravanega posega se bodo površine pozidale, kar je skladno z 
OPPN, zato naslovni organ ocenjuje vpliv nameravanega posega na spremembo rabe tal, 
spremembo vegetacije in preoblikovanje površine kot manj pomemben.

- Raba vode: v času gradnje se bo uporabljala voda iz javnega vodovodnega omrežja za 
potrebe gradnje, v času obratovanja rabe vode ne bo, zato naslovni organ ocenjuje vpliv 
nameravanega posega na rabo vode kot manj pomemben.

Drugi vplivi nameravanega posega, upoštevajoč merila za ugotavljanje, ali je za nameravani 
poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje, ki so v prilogi 2 Uredbe o posegih v okolje, 
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, ne bodo pomembni.

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 
ugotavlja, da za nameravani poseg ni treba izvesti presoje vplivov na okolje ter pridobiti 
okoljevarstvenega soglasja, saj nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje, 
zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Skladno z določbo petega odstavka 51.a člena ZVO-1 pritožba zoper sklep ne zadrži njegove
izvršitve kot izhaja iz 2. točke izreka tega sklepa.

V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 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 in 175/20 – ZIUOPDVE) 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 3. 
točke izreka tega sklepa.

V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in 
preprečevanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 
183/20) in na podlagi vašega soglasja vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato 
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vročitev na podlagi četrtega odstavka 306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni 
dan od dneva odpreme, razen če tega dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper ta sklep je dovoljena pritožba na Ministrstvo za okolje in 
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve tega sklepa. 
Pritožba se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji Republike Slovenije za okolje, 
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. 
Upravno takso se plača v gotovini ali 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 25518-7111002-
00435420.

Marjeta Zupančič
Višja svetovalka III

                     Ana Kezele Abramović
                                                                                   sekretarka

Vročiti:
- pooblaščencema nosilke nameravanega posega E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova 

cesta 13, 1000 Ljubljana in ProGrIn d.o.o., Radgonska cesta 9g, 9252 Radenci (za 
nosilko nameravanega posega Občino Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 
Gornja Radgona) – po elektronski pošti (info@e-net-okolje.si, borut@progrin.si).

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);
- Občini Gornja Radgona, Partizanska cesta 13, 9250 Gornja Radgona – po elektronski 

pošti (obcina@gor-radgona.si).
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