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Številka: 35405-147/2020-11 

Datum: 1. 3. 2021 

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 

– uradno prečiščeno besedilo, 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 in 158/20) v predhodnem postopku za nameravani poseg: 

širitev odlagališča odpadkov Suhi Most, nosilcu nameravanega posega Livar d.d., Ljubljanska 

cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, ki ga zastopata izvršna direktorja Dejan Kaisersberger in Peter 

Smole, naslednji 

S K L E P  

1. Za nameravani poseg: širitev odlagališča odpadkov Suhi Most v k.o. 1820 Gorenja vas s 

parcelno št. 231, nosilca nameravanega posega Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 

Ivančna Gorica, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno 

soglasje. 

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 8. 4. 2020 s 

strani nosilca nameravanega posega Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica, ki ga 

zastopata izvršna direktorja Dejan Kaisersberger in Peter Smole (v nadaljevanju nosilec 

nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani 

poseg: širitev odlagališča odpadkov Suhi Most, v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 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 in 158/20, v nadaljevanju ZVO-1). 

K zahtevi je nosilec nameravanega posega priložil (v fizični obliki): 

- potrdilo o plačilu upravne takse z dne 27. 3. 2020; 

- skica širitve odlagališča Suhi Most v merilu 1 : 1.000, marec 2020; 

- Poročilo o obratovalnem monitoringu stanja podzemne vode za odlagališče inertnih 

odpadkov Suhi Most za leto 2019, verzija: 12.7.2019, Celje, 30. 3. 2020, Nacionalni 
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laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 

18, 3000 Celje (v nadaljevanju Poročilo o obratovalnem monitoringu); 

- Novelacija programa obratovalnega monitoringa podzemnih voda za odlagališče inertnih 

odpadkov Suhi Most, št.: NLZOH 6030206-19-001, Celje, 29. 10. 2019, Nacionalni 

laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Oddelek za okolje in zdravje Celje, Ipavčeva ulica 

18, 3000 Celje; 

- Ocena odpadkov – LIVAR d.d., PC LIVARNA ČRNOMELJ – 10 09 08 Odpadne 

uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedena pod 10 09 07 – Odpadni livarski 

pesek, Jesenice, 26. februar 2020, št. dokumenta: P-OO-80/19, SIJ Acroni d.o.o. – 

Služba Kakovost, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice; 

- Ocena odpadka – LIVAR d.d., IVANČNA GORICA – 10 09 08 Odpadne uporabljene 

livarske forme in jedra, ki niso navedena pod 10 09 07 – Odpadni livarski pesek, Jesenice, 

12. marec 2020, št. dokumenta: P-OO-78/19, SIJ Acroni d.o.o. – Služba Kakovost, Cesta 

Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice; 

- Ocena odpadkov – LIVAR d.d., PC LIVARNA ČRNOMELJ – 10 09 03 Žlindra iz peči, 

Jesenice, 28. avgust 2019, št. dokumenta: P-OO-33/19, SIJ Acroni d.o.o. – Služba 

Kakovost, Cesta Borisa Kidriča 44, 4270 Jesenice (v nadaljevanju Ocena odpadka 10 09 

03 Livarna Črnomelj). 

Zahteva je bila dne 24. 8. 2020 dopolnjena z dodatnimi pojasnili v zvezi z nameravanim posegom. 

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). 

Prvi odstavek 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 

okolje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov v okolje obvezna, 

navedene v Prilogi 1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom 

PVO. 

V skladu z drugo alinejo drugega odstavka 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje, je presoja vplivov na okolje obvezna tudi za spremembo posega 

v okolje ne glede na to, ali je bilo za poseg v okolje pred njegovo spremembo že pridobljeno 

okoljevarstveno soglasje ali sklep v predhodnem postopku v skladu z zakonom, ki ureja varstvo 

okolja, če gre za spremembo posega v okolje iz 3. člena te uredbe, s katero bo dosežena ali 

presežena višina pragu ali večkratnik višine pragu, ki je za to vrsto posega določen pri opisu vrste 

posega, označenega z oznako X v stolpcu z naslovom PVO v Prilogi 1 te uredbe. 

V skladu z drugim odstavkom 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje, se presoja vplivov na okolje izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka 

prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi 

1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje, za katere presoja 

vplivov na okolje še ni bila izvedena, tvori kumulativni poseg, ki ustreza posegu v okolje iz prvega 

odstavka 2. člena te uredbe. 

Kumulativni poseg v okolje je, glede na 1.a člen Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje, poseg, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, 

ki so med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, 

če se meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti če so del iste 
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industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega 

urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj 

oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani 

s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista 

oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki 

urejajo gospodarske družbe. 

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.3.4 Priloge 1 Uredbe 

o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega 

postopka obvezna, ko gre za izključno inertne odpadke z zmogljivostjo odlaganja 50 t na dan. 

Opis nameravanega posega 

Predmet nameravanega posega je širitev odlagališča inertnih odpadkov Suhi Most. Gradnja 

predstavlja sekanje dela dreves in podrasti, izkop in stransko deponiranje površinske preperine, 

katera bo služila kot rekultivacijski pokrov v času zapiranja, dalje priprava planuma, izvedba 

tesnjenja deponijskega dna in odvod meteorne vode do obstoječega usedalnika. Med 

obratovanjem se bo vgrajevalo odpadke s št. 10 09 03 (Žlindra iz peči), 10 09 08 (Odpadne 

uporabljene livarske forme in jedra, ki niso navedeni pod 10 09 07) in 16 11 04 (Druge obloge in 

materiali, odporni proti ognju, iz metalurških procesov, ki niso navedeni pod 16 11 03). Iz 

dopolnitve vloge z dne 24. 8. 2020 izhaja, da je največja zmogljivost aktivnega dela odlagališča 

33. 000 ton (upoštevajoč že odložene odpadke v letih 2012-2020 in količino inertnih odpadkov, ki 

jih je še možno odložiti). Največja možna zmogljivost nameravanega posega (razširitve) pa bo 

42.302 toni, medtem ko bo največja dnevna količina odloženih odpadkov 100 ton. 

Naslovni organ je, v skladu s četrtim odstavkom 51a. člena ZVO-1, z dopisom št. 35405-

147/2020-4 z dne 4. 11. 2020 zaprosil ministrstva in organizacije iz tretjega odstavka 52. člena 

ZVO-1, da v 21 dneh od prejema zaprosila pošljejo pisno mnenje o tem, ali je za nameravani 

poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje s stališča njihove pristojnosti. Poziv je bil posredovan 

na Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana, in Direkcijo Republike Slovenije za vode, 

Hajdrihova ulica 28c, 1000 Ljubljana. 

Naslovni organ je dne 26. 11. 2020 prejel mnenje Ministrstva za zdravje, Štefanova 5, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju MZ), št. 354-154/2020-4 z dne 25. 11. 2020 s priloženim mnenjem 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Center za zdravstveno ekologijo, Trubarjeva 2, 1000 

Ljubljana (v nadaljevanju NIJZ) št. 354-282/2020-2 (256) z dne 23. 11. 2020. Po mnenju NIJZ, s 

katerim soglaša tudi MZ, bi nameravani poseg lahko pomembno vplival na zdravje ljudi, predvsem 

z vidika emisij snovi v zrak in obremenjevanja okolja s hrupom, zaradi pometa s tovornimi vozili 

(transport odpadkov), in zaradi morebitnega vpliva izcednih vod na kakovost podzemne vode na 

sosednjem vodovarstvenem območju, iz katerega se zajema pitna voda, in s tem posredno na 

oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo. 

Naslovni organ je dne 8. 1. 2021 prejel mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, Sektorja 

območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju DRSV), št. 35019-111/2020-

3 z dne 5. 1. 2021, iz katerega izhaja, da bi bilo potrebno, glede na cilje upravljanja z vodami in 

zahtev o stanju voda (še posebej, ker se nameravani poseg nahaja na samem robu 

vodovarstvenega območja), ovrednotiti morebitni vpliv nameravanega posega tako na površinske 

kot tudi na podzemne vode v postopku presoje vplivov na okolje. V postopku presoje vplivov na 

okolje bi bilo potrebno obravnavati tako izredne naravne dogodke, kot tudi izredne situacije 

(možnost iztekanja za vodo nevarnih snovi v podzemno vodo …), ki bi lahko povzročile 

onesnaženje voda, ter predvideti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje onesnaženja. 
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Zgoraj navedena mnenja je naslovni organ z dopisom št. 35405-147/2020-9 z dne 18. 1. 2021 

posredoval nosilcu nameravanega posega ter ga pozval, da se opredeli do pridobljenih mnenj in 

priloži morebitne dokaze. 

V pozivu je bil nosilcu nameravanega posega določen rok za rok za podajo izjave, in sicer 15 dni 

od prejema poziva, hkrati pa je bil opozorjen na posledice, če pozivu ne bi sledil. Nosilec 

nameravanega posega do dne izdaje tega sklepa ni podal nobenega odgovora. 

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 je za nameravani poseg, 

glede na njegove značilnosti, lokacijo in možne vplive, treba izvesti presojo vplivov na okolje in 

pridobiti okoljevarstveno soglasje. 

Naslovni organ je namreč ugotovil: 

1. Značilnosti posega v okolje 

- Velikost in zasnova celotnega posega: nameravani poseg je načrtovan na zemljišču v 

k.o. 1820 Gorenja vas s parcelno št. 231. Predmet nameravanega posega je širitev 

odlagališča odpadkov Suhi Most. Največja možna zmogljivost nameravanega posega 

(razširitve) bo 42.302 toni, medtem ko bo največja dnevna količina odloženih inertnih 

odpadkov 100 ton. Skupna površina zemljišča, na kateri se bo nameravani poseg izvajal, 

znaša 4.000 m2. 

- Skupni učinek z drugimi obstoječimi oziroma dovoljenimi posegi: na lokaciji 

nameravanega posega (na delu zemljišča v k.o. 1820 Gorenja vas s parcelno št. 231) se 

nahaja aktivno odlagališče inertnih odpadkov Suhi Most. Glede na navedeno se lahko 

pričakuje kumulativne vplive z obstoječim posegom, zlasti z vidika emisij v zrak, emisij 

hrupa in emisij snovi v vode. 

- Uporaba naravnih virov, zlasti tal, prsti, vode in biotske raznovrstnosti: čas gradnje 

predvideva sečnjo dreves in podrasti in izkop površinske preperine. V času obratovanja 

se zbira meteorne vode, ki se jih uporablja za prhanje in vlaženje za preprečitev prašenja. 

- 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 ne predstavlja vira tveganja za povzročitev večjih okoljskih 

nesreč. 

- Tveganje za zdravje ljudi: glede na ugotovitve v predhodnem postopku bi obratovanje 

nameravanega posega upoštevajoč mnenji MZ in NIJZ predstavljalo tveganje za zdravje 

ljudi, zaradi emisij v zrak in emisij hrupa kot posledica tovornega prometa, zaradi 

transporta odpadkov. Prav tako obstaja tveganje za oskrbo prebivalstva z zdravstveno 

ustrezno pitno vodo, zaradi morebitnega vpliva izcednih vod na kakovost podzemne vode 

na sosednjem vodovarstvenem območju iz katerega se zajema pitna voda. 

2. Lokacija posega v okolje 

- Namenska in dejanska raba zemljišč: območje nameravanega posega se ureja z 

Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Ivančna Gorica (Uradni list RS, št. 

36/17-uradno prečiščeno besedilo). Zemljišče nameravanega posega sodi v enoto 

urejanja prostora VČR-OPPN, kjer je podrobnejša namenska raba opredeljena kot O - 

Območja ostale infrastrukture in G – Gozdna zemljišča. Dejanska raba zemljišč je gozd 

(ID 2000).  
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- Sorazmerne pogostosti, razpoložljivosti, kakovosti in regenerativne sposobnosti naravnih 

virov (vključno s tlemi, vodo in biotsko raznovrstnostjo) na območju in njegovem 

podzemlju, zlasti: vodovarstvenih območij in virov pitne vode varovanih kmetijskih 

zemljišč, najboljših gozdnih zemljišč, območja mineralnih surovin v javnem interesu: 

nameravani poseg se ne nahaja na območju varovanih kmetijskih zemljišč, na najboljših 

gozdnih zemljiščih, niti na območju izkoriščanja mineralnih surovin, vendar pa meji na 

vodovarstveno območje, določeno na podlagi občinskih odlokov. 

- Absorpcijske sposobnosti naravnega okolja, pri čemer se s posebno pozornostjo 

obravnavajo naslednja območja t.j. 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: 

nameravani poseg meji na širše vodovarstveno območje, določeno na podlagi občinskih 

odlokov, in je od zajetja oddaljen 490 m. Severno, v oddaljenosti med 100 in 260 m, se 

nahaja več neimenovanih vodotokov in vodotok Drmožnik, medtem ko teče južno, v 

oddaljenosti približno 300 m, vodotok Črnelski potok, kjer se nahaja tudi nekaj teles 

stoječe vode. Območje Črnelskega potoka je tudi zavarovano kot naravna vrednota 

lokalnega pomena, in sicer Črnelski potok- mokrotna dolina (ID 8022). Iz vpogleda v Atlas 

okolje je razvidno, da se obravnavano območje ne nahaja na poplavno ogroženem 

območju, prav tako v bližini nameravanega posega ni evidentiranih enot kulturne 

dediščine. Najbližji stanovanjski objekti se nahajajo v oddaljenosti približno 290 m 

severno od območja nameravanega posega (Spodnja Draga). 

3. Vrsta in značilnosti možnih učinkov 

- Ravnanje z odpadki: iz vloge izhaja, da se bo na razširjenem delu odlagališča odlagalo 

iste odpadke, kot se jih odlaga na že obstoječem odlagališču, torej odpadke s številko 10 

09 03, 10 09 08, 16 11 04. K vlogi so bile priložene tudi ocene odpadkov, razen za 

odpadek 16 11 04. Iz priložene Ocene odpadka 10 09 03 Livarna Črnomelj izhaja, da 

odpadek ni primeren za odlaganje na odlagališče inertnih odpadkov, ampak na 

odlagališče nenevarnih odpadkov. Naslovni organ je nosilca nameravanega posega 

glede navedenega pozval k opredelitvi z dopisom št. 35405-147/2020-9 z dne 18. 1. 

2021, vendar nosilec nameravanega posega do dneva izdaje tega sklepa ni podal 

nobenega odgovora, torej ni izkazal, da odlaganje odpadka 10 09 03 ne bo povzročilo 

pomembnih vplivov na okolje (kot tudi odlaganje odpadka 16 11 04). Na podlagi zgoraj 

navedenega naslovni organ pri nameravanem posegu ne more izključiti pomembnih 

vplivov na okolje. 

- Emisije snovi v vode: iz priloženega Poročila o obratovalnem monitoringu izhaja, da 

odlagališče že v obstoječem stanju vpliva na kemijsko stanje podzemne vode (in s tem 

na kakovost podzemne vode), in sicer se to kaže z doseženo ali preseženo opozorilno 

spremembo v vzorcih podzemne vode pri parametrih indeks mineralnih olj, molibden in 

celotniorganski ogljik – TOC. Zaradi neposrednega stika med lokacijo nameravanega 

posega in vodovarstvenim območjem obstaja tveganje, da bodo izcedne vode iz 

razširjenega dela odlagališča vplivale na kakovost podzemne vode na vodovarstvenem 

območju. Na zgoraj naveden vpliv opozarjata tudi NIJZ in DRSV v svojih mnenjih. Poleg 

tega iz vloge niso razvidni nekateri podatki, na primer predvidena največja letna količina 

izcednih vod, ki bo nastala na predvideni širitvi odlagališča in ali bo velikost obstoječega 

zbirnega bazena/usedalnika/lagune zadostna za obstoječe in predvidene količine 
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izcednih vod. Prav tako v vlogi ni podatka o volumnu obstoječega zbirnega 

bazena/usedalnika/lagune. Nadalje ni izkazano, ali je/bo zagotovljeno, da ne bo 

prelivanja iz zbirnega bazena/usedalnika/lagune v tla oz. podzemne vode (na katere ima 

odlagališče vpliv že v obstoječem stanju). Nosilec nameravanega posega prav tako ni 

predložil podatka o količini izcednih vod, ki bo letno potrebna za vlaženje obstoječega in 

razširjenega dela odlagališča v povezavi s pričakovano največjo letno količino izcednih 

vod. Nadalje ni jasno, ali bo vse izcedne vode možno vračati oz. uporabiti za vlaženje ali 

bo potrebno drugačno ravnanje z njimi ter kakšno bo ravnanje z morebitnim viškom 

izcednih vod, ki jih ne bo mogoče uporabiti za vlaženje odlagališča. Naslovni organ zato 

ne more presoditi, kako bo zagotovljeno tesnjenje dna, urejena drenaža, zagotovljeno 

odvajanje do zbirnega bazena/usedalnika/lagune, koliko izcednih vod bo nastalo, na 

kakšen način se bo izvajalo vlaženje odloženih odpadkov ali se bo povečala velikost 

manipulativnih površin ali bodo utrjene, če bodo, kam se bodo odvajale padavinske 

odpadne vode z njih, kar posledično pomeni, da ne more preveriti vplivov nameravanega 

posega v okolje. Povedano drugače, nosilec nameravanega posega ni izkazal, da 

nameravani poseg ne bo imel pomembnih vplivov na okolje. Naslovni organ pojasnjuje, 

da je o teh ugotovitvah seznanil nosilca nameravanega posega z dopisom št. 35405-

147/2020-9 z dne 18. 1. 2021 ter ga pozval k opredelitvi in predložitvi dokazil, vendar 

nosilec nameravanega posega do dneva izdaje tega sklepa ni podal nobenega odgovora. 

Naslovni organ je glede na navedeno ter upoštevajoč značilnosti in lokacijo nameravanega 

posega (širitev odlagališče odpadkov Suhi Most na lokaciji, kjer že obstoječe odlagališče Suhi 

Most vpliva na kakovost podzemne vode) ugotovil, da bo nameravani poseg lahko pomembno 

vpliva na okolje z vidika ravnanja z odpadki in emisij v vode ter posledično tudi na zdravje ljudi. 

Naslovni organ se je, v skladu z načelom ekonomičnosti postopka, ki je opredeljeno v 14. členu 

Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 

105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE, v nadaljevanju ZUP), ki 

določa, da je potrebno postopek voditi hitro, s čim manjšimi stroški in s čim manjšo zamudo za 

stranke in druge udeležence v postopku, vendar tako, da se preskrbi vse, kar je potrebno, da se 

lahko pravilno ugotovi dejansko stanje, zavarujejo pravice in pravne koristi stranke ter izda 

zakonita in pravilna odločitev, odločil, da ne bo preverjal drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o 

posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, saj je naslovni organ ugotovil, 

da bo nameravani poseg lahko pomembno vplival na vsaj dva segmenta okolja, tj. ravnanja z 

odpadki in emisij v vode ter posledično vpliv na zdravje ljudi. 

Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1 

ugotavlja, da je za nameravani poseg treba izvesti presojo vplivov na okolje ter pridobiti 

okoljevarstveno soglasje, zato je bilo odločeno, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. 

Na podlagi določila 57. člena ZVO-1 mora nosilec nameravanega posega za izdajo 

okoljevarstvenega soglasja zaprositi z vlogo, kateri mora priložiti projekt ter poročilo o vplivih na 

okolje. Poročilo o vplivih na okolje mora biti pripravljeno v skladu z določili Uredbe o vsebini 

poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 

in 40/17). Iz 194. člena ZVO-1 nadalje izhaja, da se do izdaje predpisa iz tretjega odstavka 53. 

člena tega zakona za projekt nameravanega posega iz 51. člena tega zakona, ki je gradnja, šteje 

idejna zasnova ali projekt, ki je obdelan na višji ravni, skladno s predpisi o graditvi objektov. 

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. 
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V skladu z določbami petega odstavka 213. člena v povezavi s 118. členom 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 3. točke izreka tega sklepa. 

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-

00435421. 

dr. Katarina Kovačič 

podsekretarka 

Ana Kezele Abramović 

sekretarka 

Vročiti: 

- nosilcu nameravanega posega Livar d.d., Ljubljanska cesta 43, 1295 Ivančna Gorica – 

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), 

- Občina Ivančna Gorica, Sokolska ulica 8, 1295 Ivančna Gorica – po elektronski pošti 

(obc.ivancna.gorica@siol.net), 

- Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana – po elektronski pošti (gp.mz@gov.si), 

- Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektor območja srednje Save, Vojkova 52, 1000 

Ljubljana – po elektronski pošti (gp.drsv@gov.si). 
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