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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 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- 

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 

UNIOR d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki ga po pooblastilu predsednika uprave 

Darka Hrastnika in člana uprave Branka Bračka zastopa podjetje E-NET Okolje d.o.o., Linhartova 

cesta 13, 1000 Ljubljana, 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) 42,45 

m3, kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprave za proizvodnjo 

sintranih izdelkov, ki jo je upravljavec UNIOR d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, 

prijavil dne 8. 12. 2020, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo pogojev in ukrepov 

v okoljevarstvenem dovoljenju 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, in 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 

 

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. 12. 2020 od 

upravljavca UNIOR d.d., Zreče, Kovaška cesta 10, 3214 Zreče, ki ga po pooblastilu predsednika 

uprave Darka Hrastnika in člana uprave Branka Bračka zastopa podjetje E-NET Okolje d.o.o., 

Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane 

spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in 

sicer naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s 

skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 42,45 m3, in dveh drugih naprav, in sicer 

kovačije železa z uporabljeno kalorično močjo 3,05 MW in naprave za proizvodnjo sintranih 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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izdelkov. Naslovni organ je 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 (v nadaljevanju: 

okoljevarstveno dovoljenje). Naslovni organ je dne 4. 1. 2021 prejel dopolnitev prijave. 

 

K prijavi in njeni dopolnitvi je bila priložena naslednja dokumentacija: 

- Obrazec prijave spremembe v obratovanju naprave skaldno s 77. členom Zakona o 

varstvu okolja z dne 7. 12. 2020, 

- Opis nameravane spremembe v obratovanju naprve, pripravil pooblaščenec E-NET 

Okolje d.o.o., 

- Prikaz območja naprave iz Atlasa okolja, OB06 iz avgust 2009, pripravil upravljavec, 

- Opis parcel, pripravil upravljavec, 

- Opis mogočih vplivov nameravane spremembe na okolje ali dela okolja, pripravil 

upravljavec, 

- Pooblastilo za zastopanje z dne 16. 11. 2020, 

- Potrdilo o plačilu takse. 

 

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-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 je interni podroben pregled območja naprav upravljavca 

UNIOR d.d. oziroma zemljišč, na katerih stojijo naprave, za katere je izdano okoljevarstveno 

dovoljenje, pokazal, da v izdanem okoljevarstvenem dovoljenju niso navedena vsa zemljišča, na 

katerih se nahajajo naprave iz okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer niso navedena zemljišča v 

k.o. 1100 Zreče z naslednjimi parcelnimi številkami: 1444, 836/3, 832/12, 834/1, 838/2, 833/12, 

833/16, 833/17, 851/1, 849/2, 849/3, 1390/2, 833/10, 613/15, 605/3 in 613/14. Prijava v 

obratovanju naprave se tako nanaša na vključitev predhodno navedenih zemljišč (parcelnih 

številk) v okoljevarstveno dovoljenje. Slednje niso bile vključene v okoljevarstveno dovoljenje, ker 

je upravljavec v vlogi za izdajo tega dovoljenja iz leta 2007 navedel le zemljišča, na katerih stojijo 

naprave in tehnološke enote iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja ter v vlogi ni navedel 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-4120
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zemljišč, ki vključujejo zelene površine, parkirišča in dvorišča ter ograjo, so pa le-ta povezana z 

vsemi napravami iz okoljevarstvenega dovoljenja. Navedeno velja za vsa predhodno navedena 

zemljišča, razen za zemljišče s parcelno številko 1444, na kateri se nahaja Skl 15 – Zunanje 

skladišče (narez), v katerem se skladiščijo jeklene palice in trakovi. To skladišče je povezano z 

napravo iz točke 1.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, to je Kovačijo železa, in sicer je 

skladišče namenjeno za potrebe tehnološke enote Operacije v hladnem in kontrola (N17). 

Skladišče je bilo navedeno že v vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja v letu 2007 (torej je 

že obstoječe), le parcelna številka zemljišča ni bila vključena. Poleg skladišča Skl 15 je 

upravljavec postavil še montažni šotor prehodne narave za skladiščenje kovinskih zabojev tudi 

za potrebe Kovačije železa. Skl 15 in montažni šotor sta od ostalega območja naprav ločena z 

lokalno cesto. 

 

Zaradi predmetne spremembe v obratovanju naprav, ki se nanaša na dopolnitev območja naprav 

z manjkajočimi parcelnimi številkami, ne bo prišlo do pomembnih vplivov na okolje oziroma dele 

okolja. Zaradi delovanja skladišč na zemljišču v k.o. 1100 Zreče s parcelno številko 1444 sicer 

prihaja do emisij hrupa zaradi obratovanja transportnih sredstev za pretovor jeklenih palic in 

trakov do tehnološke enote N17, a ker gre za obstoječe skladiščenje, se emisije hrupa ne 

spreminjajo. Obstoječe emisije hrupa so že zajete pri meritvah obratovalnega monitoringa hrupa, 

za katere je upravljavec zagotovil Poročilo o ocenjevanju hrupa v okolju, št. O.PO.H 07 – 3/2019, 

ki ga je dne 23. 10. 2020 izdelal Sinet d.o.o., Cesta 1. maja  83, 1430 Hrastnik. Iz tega poročila 

izhaja, da so rezultati ocenjevanja hrupa v okolju, ki je posledica obratovanja virov hrupa podjetja 

UNIOR d.d., pokazali, da izmerjene vrednosti kazalcev hrupa v okolju ustrezajo zahtevam Uredbe 

o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) za Vl. stopnjo 

varstva pred hrupom. 

Zaradi delovanja skladišč ne prihaja do emisij snovi v zrak in do nastanka industrijskih odpadnih 

voda. Odvajanje meteornih voda je urejeno preko obstoječih sistemov.  

 

Na osnovi prijave v obratovanju naprave naslovni organ ugotavlja, da le-ta nima vpliva na 

proizvodno zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Naslovni organ na podlagi vpogleda v zemljiško knjigo ugotavlja, da je pri vseh dodanih zemljiščih 

lastninska pravica vpisana na podjetju UNIOR d.d..  

 

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). 

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da pri prijavljeni spremembi ne gre za večjo 

spremembo v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v 

skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijavljeno spremembo ne spreminja vrsta ali 

delovanje naprave ali njihova razširitev, ki bi lahko imela znatne negativne vplive na zdravje ljudi 

ali okolje, s prijavljeno spremembo se ne spreminja tudi proizvodna zmogljivost naprav iz 

okoljevarstvenega dovoljenja. 
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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. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.6. 

Priloge 1 določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za napravo za površinsko 

obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov, kjer 

skupen volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 30 m3. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, tako v točki C.V.6.1 

Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge naprave za 

površinsko obdelavo kovin ali plastičnih materialov z uporabo elektrolitskih ali kemičnih 

postopkov, kjer skupni volumen kadi, v katerih poteka obdelava, presega 15 m3 ali 10 m3, če gre 

za naprave, v katerih se uporabljajo snovi, ki vsebujejo kadmij, kobalt, šestvalentni krom, srebro, 

nikelj, cianid. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.4. 

Priloge 1 nadalje določa, da je presoja vplivov na okolje obvezna, kadar gre za kovačnice s kladivi, 

katerih energija presega 50 kJ na kladivo in skupna toplotna moč presega 20 MW. 

 

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki C.V.4.1 

Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge kovačnice s 

kladivi, katerih energija presega 1 kJ na posamezno kladivo. 

 

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

okolje pa določa, da se za spremembo posega v okolje iz prvega odstavka tega člena izvede 

predhodni postopek, če gre za spremembo, ki sama po sebi dosega ali presega višino pragu, pri 

kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek oz. s katero bi 

poseg v okolje skupaj s predhodnimi spremembami prvič dosegel ali presegel višino pragu, pri 

kateri je v prilogi 1 te uredbe za to vrsto posega treba izvesti predhodni postopek, ali večkratnik 

višine pragu. 

 

Naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba ne vpliva na obstoječo proizvodno 

zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja, zato za nameravano spremembo ni obvezna 

niti presoja vplivov na okolje, niti predhodni postopek v skladu z zgoraj navedenimi točkami C.V.6, 

C.V.6.1, C.V.4 in C.V.4.1 Priloge 1 v povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v 

okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje.  

 

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

ugotavlja, da za nameravano spremembo izvedba predhodnega postopka ni potrebna, kar 

posledično pomeni, da ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega 

soglasja. 

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, 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 
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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 (Uradni list RS, 

št. 57/15). V vlogi se lahko sklicujete 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-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 

82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE; 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.  

 

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 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-

35409021. 

 

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je 
sodelovala naslednja uradna oseba: 
Ana Kezele Abramović, sekretarka 

 

Postopek vodila: 

Marija Lanišek, podsekretarka 

 mag. Miha Skubic 
direktor Urada za varstvo okolja in narave 

 

Vročiti: 

- E-NET Okolje d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana (za UNIOR d.d., Kovaška cesta 

10, 3214 Zreče) – po elektronski pošti (tina.viher-vesnaver@e-net-okolje.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) 

- Občina Zreče, Cesta na Roglo 13b, 3214 Zreče - po elektronski pošti (info@zrece.eu) 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
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