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Številka 35405-16/2020-10  

Datum:  21. 4. 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-

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: Proizvodno poslovni objekt 

v Zrečah, nosilcu nameravanega posega UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 

Zreče, ki ga po pooblastilu člana uprave Branka Bračka zastopa SAVAPROJEKT družba za 

razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, 

naslednji 

  

S K L E P 

 

1. Za nameravani poseg: Proizvodno poslovni objekt v Zrečah na zemljiščih v k.o. 1100 Zreče 

s parcelnimi št. 1443, 1444-del, 1420-del, nosilca nameravanega posega UNIOR Kovaška 

industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, 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 22. 1. 2020 s 

strani nosilca nameravanega posega UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 

Zreče, ki ga po pooblastilu člana uprave Branka Bračka zastopa SAVAPROJEKT družba za 

razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (v 

nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka 

za nameravani poseg: Proizvodno poslovni objekt v Zrečah na zemljiščih v k.o. 1100 Zreče s 

parcelnimi št. 1443, 1444-del, 1420-del, 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). 

 

K zahtevi in njeni dopolnitvi z dne 15. 12. 2020 in 28. 12. 2020 in 11. 2. 2021 je nosilec 

nameravanega posega priložil:  

- Izpolnjen obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 22. 1. 2020; 
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- IDR, Proizvodno poslovni objekt v Zrečah, št. projekta: 18206-10, junij 

2019,SAVAPROJEKT družba za razvoj, projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško, 

Cesta  krških žrtev 59, 8270 Krško; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-183/79-2/4 dne 13. 2. 1980 izdala Skupščina 

Občine Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-106/86-8/4 dne 11. 2. 1987 izdala Skupščina 

Občine Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-124/78-2/4 dne 28. 7. 1978 izdala Skupščina 

Občine Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-55/85-8/4 dne 2. 7. 1985 izdala Skupščina 

Občine Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-57/85-8/4 dne 2. 7. 1985 izdala Skupščina 

Občine Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-32/70-3/3 dne 10. 8. 1970 izdala Skupščina 

Občine Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-182/201111222 dne 25. 8. 2011 izdala Upravna 

enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-94/200411222 dne 28. 7. 2004 izdala Upravna 

enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-182/201111222 dne 25. 8. 2011 izdala Upravna 

enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-47/200511222 dne 18. 5. 2005 izdala Upravna 

enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-202/200511222 dne 7. 6. 2006 izdala Upravna 

enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Gradbeno dovoljenje, ki ga je pod št. 351-117/201511222 dne 20. 5. 2015 izdala Upravna 

enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Enotno dovoljenje za gradnjo, ki ga je pod št. 351-580/001313 dne 25. 10. 2000 izdala  

Upravna enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Enotno dovoljenje za gradnjo, ki ga je pod št. 351-306/011313 dne 14. 9. 2001 izdala 

Upravna enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Enotno dovoljenje za gradnjo, ki ga je pod št. 351-592/20031313 dne 27. 5. 2003   izdala 

Upravna enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- Enotno dovoljenje za gradnjo, ki ga je pod št. 351-112/001317 dne 14. 3. 2000 izdala  

Upravna enota Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice; 

- pooblastilo za zastopanje z dne 18. 12. 2019; 

- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 EUR z dne 9. 1. 2020; 

- Dopolnitev zahteve za izvedbo predhodnega postopka za poseg: Proizvodno poslovni 

objekt v Zrečah, št. 19136-00/BŠ z dne 10. 2. 2021. 

 

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 3. 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, če se zanje 
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v predhodnem postopku ugotovi, da bi lahko imeli pomembne vplive na okolje navedene v Prilogi 

1 te uredbe in označeni z oznako X v stolpcu PP. Podrobnejša merila za ugotovitev o potrebnosti 

izvedbe presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja so določena v Prilogi 2 

Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.  

 

V skladu s točko G Urbanizem in gradbeništvo, G.II, Graditev objektov, G.II.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 stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 30.000 m2 ali nadzemno 

višino 70 m ali podzemno globino 10 m. 

 

Drugi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 

okolje določa, da 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 določena 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 v okolje, ustreza posegu v 

okolje iz prvega odstavka 2. člena te uredbe. 

 

Ob tem je v 2. točki  prvega odstavka 1.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje obrazloženo, da je kumulativni poseg v okolje poseg v okolje, 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 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. 

 

Iz predložene dokumentacije izhaja, da nameravani poseg obsega izgradnjo proizvodnega 

objekta s pripadajočimi pisarniškimi prostori in zunanjo ureditvijo. Predvidena je izgradnja 

proizvodnih prostorov za proizvodnjo in obdelavo orodij za potrebe lastnih kapacitet, in sicer 

kovačnice ter drugih obratov. Objekt je zasnovan kot kompakten, pretežno pritličen objekt. Tlorisni 

gabarit nameravanega posega je kvadraten in meri ca. 64 m x 64 m, kar znaša 5046,40 m2 bruto 

tlorisne površine. Objekt sestavlja pritličje in nadstropje, najvišja dovoljena višina objekta znaša 

12,40 m. 

Osnovni proizvodni prostor sega do maksimalne višine, saj je v njem, poleg velikega odprtega 

prostora in s tem večjih razponov, potrebno zagotoviti še višino za žerjavni progi ter premična 

konzolna dvigala na stranicah prostora. Osvetlitev proizvodnega prostora se zagotavlja z visokimi 

okni na severno orientiranih fasadah, da se prepreči poletno pregrevanje objekta. 

Del proizvodnje ne zahteva takšnih višin, zato je umeščen na zahodni rob objekta, usmerjen proti 

naselju. Na predmetnem delu je zahtevana svetla višina prostorov 4 m. 

V nadaljevanju zahodnega dela objekta se uredijo spremljevalni prostori – vhodni del, garderobe 

za zaposlene in jedilnica z razdelilno kuhinjo v pritličju ter pisarne v nadstropju. 

Zagotovljene so kapacitete garderob in jedilnice za ca. 100 zaposlenih. Garderobe s sanitarijami 

in tuši so ločene za moške in ženske. Predviden je troizmenski delovni čas, velikost največje 

izmene 72 zaposlenih. 

Pisarniški del omogoča vzpostavitev do 30 delovnih mest v dveh oblikah pisarniških prostorov: 

deloma so pisarne oblikovane kot klasične pisarne za enega ali dva zaposlena, delno pa je 

pisarniški prostor oblikovan kot večji odprt prostor za oceanski tip delovnih mest. V pisarniškem 
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delu so zagotovljene ločene sanitarije, ter manjši skladiščni prostor/arhiv ter čajna kuhinja. 

Predvidena je vizualna komunikacija s proizvodnim prostorom z notranjimi okenskimi površinami. 

Vhoda za zaposlene v proizvodnji in za zaposlene v pisarnah sta ločena. Dostop do pisarniških 

prostorov je predviden preko sprejemnice, po stopnicah ali z dvigalom. Vstop v razdelilno kuhinjo 

je ločen. 

Objekt se z vzhodnim delom odpira proti Zahodni cesti, kjer se uredi vhodni plato za peš dostop 

do objekta. Ob južni stranici objekta se zagotovi parkirišča za zaposlene. Zagotovljenih je 34 

parkirnih mest za zaposlene. 

Dostop na parkirišča in do proizvodnih prostorov je s povezovalne ceste, jugovzhodno od objekta. 

Ob vstopu na območje se levo in desno odcepita dostopa do parkirišč, naravnost pa se uredi 

vstop na zunanje manipulativne površine – »dvorišča« proizvodnje. V sklopu le-tega se zagotovi 

zunanje skladišče surovega materiala, prav tako je omogočen proizvodni vstop v objekt preko 

dvižnih vrat velikosti 5,0 x 4,5 m. 

 

Iz evidenc naslovnega organa izhaja, da se v neposredni bližini lokacije nameravanega posega 

nahaja naprava, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprava za 

površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom 

delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m3, in še dve drugi napravi, in sicer kovačija železa z 

uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprava za proizvodnjo sintranih izdelkov.  

Naslovni organ je nosilcu nameravanega posega, za obratovanje navedenih naprav izdal 

okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-9/2007-27 z dne 28. 10. 2009, ki je bilo spremenjeno z 

odločbami št. 35407-41/2010-5 z dne 22. 12. 2010, št. 35407-71/2011-8 z dne 10. 6. 2013 in št. 

35406-32/2019-16 z dne 3. 7. 2020, popravljeno s sklepom št. 35406-32/2019-17 z dne 20. 7. 

2020. 

Nadalje iz evidenc naslovnega organa ne izhaja, da bi bila obravnavana lokacija že predmet 

presoje vplivov na okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja. 

 

Iz zahteve za začetek predhodnega postopka izhaja, da se obstoječa orodjarna trenutno nahaja 

v sklopu območja proizvodnih kapacitet UNIOR d.d. v neposredni bližini lokacije. Nadalje je 

navedeno, da je v objektu predvidena proizvodnja in obdelava orodij za potrebe lastnih kapacitet 

– kovačnice, ter drugih obratov ter nadalje, da se končni izdelki v objektu ne bodo skladiščili, 

temveč je predviden transport do osrednjega obrata 2 x dnevno z manjšimi tovornimi vozili.  

Nosilec nameravanega posega je v dopolnitvi vloge, prejeti dne 11. 2. 2021, navedel, da bo 

načrtovani objekt predstavljal dislocirano enoto podjetja Unior d.d. in kot tak obratoval kot 

samostojna celota ter nadalje, da bo v objektu potekala izdelava orodij tako za podjetje Unior d.d. 

kot tudi za druge stranke. 

 

Naslovni organ je na podlagi navedb nosilca nameravanega posega v zahtevi za začetek 

predhodnega postopka in njenih dopolnitvah, in sicer: 

- da bo šlo v okviru nameravanega posega za dislocirano enoto podjetja Unior d.d.,  

- da bo v objektu potekala izdelava orodij tudi za podjetje Unior, d.d.,  

- da je oddelek orodjarne znotraj območja obstoječega kompleksa Unior trenutno razdeljen na 

več lokacij in da je zaradi organizacije dela nujno, da se vse lokacije združijo na enem mestu,  

- da je lokacija bodoče orodjarne od trenutne lokacije obstoječe orodjarne oddaljena 500 m in 

je kot taka najbolj optimalna za nadaljnje delovanje podjetja,  

- da je predviden transport izdelkov do osrednjega obrata 2 x dnevno, z manjšimi tovornimi 

vozili, 

ugotovil, da nameravani poseg, ki sicer sam po sebi ne dosega pragov za izvedbo predhodnega 

postopka določenih v točki G.II.1.1 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje (pritličen objekt, maksimalne višine 12,35 m in bruto tlorisne površine 
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5046,40 m2), tvori kumulativni poseg z obstoječimi objekti na obravnavani lokaciji, saj je izpolnjen 

tako pogoj funkcionalne kot tudi ekonomske povezanosti. Nameravani poseg je namreč 

načrtovan v neposredni bližini obstoječega kompleksa Unior in bo v tehnološkem smislu služil kot 

podpora njegovemu obratovanju, prav tako gre v obravnavanem primeru za ekonomsko 

povezanost nameravanega posega in že izvedenih posegov oz. objektov, saj je njihov nosilec 

ista pravna oseba, tj. UNIOR d.d.. 

Glede na navedeno ugotovitev je naslovni organ opravil vpogled v javni portal o podatkih o 

nepremičninah (PORTAL PROSTOR Geodetke uprave RS) ter upoštevajoč etažnost stavb in 

površino zemljišč pod stavbami, ki so v lasti oz. upravljanju nosilca nameravanega posega, 

ugotovil, da skupna bruto tlorisna površina vseh obstoječih stavb, vključno z bruto tlorisno 

površino nameravanega posega, presega 30.000 m2, zato je za nameravani poseg, v skladu s 

točko G.II.1 Priloge 1 v povezavi z drugim odstavkom 3.a člena in 2. točko prvega odstavka 1.a 

člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje treba izvesti 

presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 

 

Glede na zgoraj navedene ugotovitve je naslovni organ nosilca nameravanega posega z dopisom 

št. 35405-16/2020-8 z dne 29. 3. 2021 pozval, da se opredeli do predhodno navedenih dejstev 

oz. okoliščin in za svoje navedbe predloži ustrezne dokaze. 

 

Nosilec nameravanega posega se je na poziv naslovnega organa odzval v dokumentu: »Izjava o 

vseh dejstvih, ki so pomembne za odločitev v predhodnem postopku za nameravani poseg: 

Proizvodno poslovni objekt v Zrečah« št. 19136-00/BŠ z dne 13. 4. 2021, prejetim dne 14. 4. 

2021. 

V citiranem dokumentu je nosilec nameravanega posega navedel, da se je za gradnjo proizvodno 

poslovnega objekta odločil zaradi selitve programa, ki trenutno poteka v kompleksu Unior zreče, 

na dislocirano enoto izven obstoječe lokacije; da bo imel nov obrat status dislocirane funkcionalne 

enote, enako, kot ga imajo obrati v lasti nosilca nameravanega posega na več drugih lokacijah 

po Sloveniji in na Hrvaškem; da vsak obrat proizvaja oz. deluje popolnoma samostojno in da je 

vse kar ga veže na »matični« obrat le njegovo ime, Unior; da tudi transport do drugih obratov 

poteka vsakodnevno, a jih ni mogoče razumeti v smislu direktne »funkcionalnosti«; da bo vsebina 

programa in organizacija dela v novem objektu organizirana na enak način, kot v prej navedenih 

dislociranih enotah – z lastnim vodstvom, prostori za zaposlene, energetskimi viri in ostalimi 

potrebnimi elementi, ki so potrebni za samostojno delovanje obrata. 

Iz izjasnitve nosilca nameravanega posega nadalje izhaja, da bo v novem obratu potekala 

izdelava izdelkov tako za zunanje naročnike – podjetja, ki niso v lasti nosilca nameravanega 

posega, kot za matično enoto v Zrečah in na vseh ostalih lokacijah; da bo dobava materiala in 

odprema izdelkov praviloma potekala na sami lokaciji novega objekta in ne bo vezana na 

obstoječi obrat; da bo povezava do obstoječega kompleksa potekala preko javnih cest; da novo 

lokacijo od obstoječega obrata ločujejo stanovanjske stavbe in z OPPN predvidena poslovna 

cona – centralne dejavnosti, zato z obstoječim kompleksom ne tvori enovite industrijske cone; da 

sama narava dela v predvidenem objektu ni visoko obremenjujoča za okolje; da objekt s svojo 

dejavnostjo ne zapade pod predhodni postopek in tudi ne PVO; da bo v objektu večinoma 

potekala mehanska obdelava kovin – rezkanje, struženje, elektro erozija, varjenje; da bo objekt 

ustrezno zvočno izoliran, da je predvidena ustrezna filtracija zraka in da odpadnih tehnoloških 

vod ni predvidenih. 

 

Naslovni organ je na podlagi proučitve izjasnitve nosilca nameravanega posega ugotovil, da ne 

glede na to, da zasnova objekta predstavlja samostojen objekt, ki naj ne bi bil odvisen od 

matičnega obrata, pa je nasprotno matični obrat odvisen od nameravanega posega, saj iz 

zahteve nosilca nameravanega posega jasno izhaja, da bo v objektu potekala izdelava orodij, ne 
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samo za druge stranke, ampak tudi za podjetje Unior, d.d., kot tudi, da je obstoječi oddelek 

orodjarne znotraj območja obstoječega kompleksa Unior trenutno razdeljen na več lokacij in da 

je zaradi organizacije dela nujno, da se vse lokacije združijo na enem mestu. Torej bo nameravani 

poseg omogočal izvajanje dejavnosti, ki bo predstavljala podporo obratovanju obstoječega 

kompleksa Unior. Ne glede na pojasnila nosilca nameravanega posega naslovni organ nadalje 

ugotavlja, da je izpolnjen tudi pogoj neposredne bližine, saj je lokacija nameravanega posega 

oddaljena od prvega obstoječega objekta nosilca nameravanega posega (stavba št. 491) ca. 200 

m. Nadalje naslovni organ ugotavlja, da že skupna površina obstoječih objektov presega 30.000 

m2, torej bo z nameravanim posegom dejansko presežen prag 30.000 m2 bruto tlorisne površine, 

ki je določen kot prag za obvezno izvedbo presoje vplivov na okolje. 

 

Naslovni organ je na podlagi proučitve predložene dokumentacije tako ugotovil, da skupna bruto 

tlorisna površina nameravanega posega in obstoječih objektov, s katerimi nameravani poseg tvori 

kumulativni poseg in za katere še ni bila izvedena presoja vplivov na okolje, presega prag 30.000 

m2 bruto tlorisne površine, zato je, upoštevajoč točko G.II.1. Priloge 1 v povezavi z drugo točko 

prvega odstavka 1.a člena in drugim odstavkom 3.a člena in Uredbe o posegih v okolje, za katere 

je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg treba izvesti postopek presoje 

vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 

 

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. 

 

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.  

 

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. 

 Ana Kezele Abramović 

sekretarka 
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Vročiti:  

- Pooblaščencu nosilca nameravanega posega: SAVAPROJEKT družba za razvoj, 

projektiranje, konzalting, inženiring d.d. Krško, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško (za: 

UNIOR Kovaška industrija d.d., Kovaška cesta 10, 3214 Zreče) - 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 Zreče,  Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče – po elektronski pošti (info@zrece.eu). 

mailto:gp.irsop@gov.si

