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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, 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 
WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, ki ga 
zastopa direktor Jože Kaligaro, naslednji 
 
 

S K L E P 
 
 
1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave WEILER Abrasives, umetni brusi in 

nekovine, PE Proizvodnja tehničnih tkanin Loče – naprave za proizvodnjo armatur za 
umetne bruse, s porabo topil več kot 150 kg/uro ali več kot 200 ton/leto, na naslovu 
Industrijska ulica 4, 3215 Loče (v nadaljevanju: naprava), ki jo je upravljavec WEILER 
Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor (v nadaljevanju: 
upravljavec), prijavil dne 6. 1. 2021, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo 
pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-177/2006-6 z dne 3. 11. 2009, 
ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-4/2010-5, 35407-19/2010-2 z dne 3. 9. 2010, 
št. 35406-84/2017-2 z dne 12. 10. 2017 in št. 35406-47/2018-2 z dne 26. 10. 2018, 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 6. 1. 2021 od 
upravljavca WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor, 
ki ga zastopa direktor Jože Kaligaro (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane 
spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in 
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sicer naprave WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., PE Proizvodnja tehničnih 
tkanin Loče – naprave za proizvodnjo armatur za umetne bruse, s porabo topil več kot 150 
kg/uro ali več kot 200 ton/leto, na naslovu Industrijska ulica 4, 3215 Loče (v nadaljevanju: 
naprava). Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje 
št. 35407-177/2006-6 z dne 3. 11. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-4/2010-5, 
35407-19/2010-2 z dne 3. 9. 2010, št. 35406-84/2017-2 z dne 12. 10. 2017 in št. 35406-
47/2018-2 z dne 26. 10. 2018 (v nadaljevanju okoljevarstveno dovoljenje). 
 
Upravljavec je k prijavi priložil potrdilo o plačilu upravne 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, 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 se sprememba v obratovanju naprave WEILER Abrasives, 
umetni brusi in nekovine, d.o.o., PE Proizvodnja tehničnih tkanin Loče – naprave za proizvodnjo 
armatur za umetne bruse s porabo topil več kot 150 kg/uro ali več kot 200 ton/leto nanaša na: 
 
 Prenehanje delovanja in odstranitev dveh električnih komornih peči:                                                                                                      

V objektu – hali »Ekološki plato« se preneha uporabljati dve električni komorni peči (tip peči: 
Rade Končar SC 180/180, električna moč peči 64,5 kW), ki sta se uporabljali za termično 
utrjevanje odpadnih impregniranih tekstilnih mrežic po izseku le teh. Obe peči se bo 
odstranilo, ker ni več potrebe po utrjevanju odpadne impregnirane tkanine, postopek 
utrjevanja impregnirane odpadne impregnirane tkanine se ne bo več izvajal. 
Ker navedeni peči ne obratujeta več, ne nastajajo več odpadni plini, ki so se iz obeh peči 
vodili na čistilno napravo za sežig (tj. čistilno napravo Venjakob, z izpustom Z2). 
Zaradi prenehanja delovanja peči se bodo zmanjšale emisije snovi v zrak, manjše bodo 
emisije hrupa.  
Proizvodna zmogljivost zgoraj navedene naprave se pri tem ni in se ne bo spremenila. 
 

 Premestitev balirne naprave:  
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Balirna naprava se premesti iz hale »Ekološki plato« v halo »Impregnacija in izseka s ČN za 
sežig«. Tako se bo takoj po izseku odpad stisnil v bale še v isti hali, kjer nastaja, s čemer se 
bo posledično nekoliko zmanjšal transport oz. premeščanje le-tega v drugo halo. 
V hali »Ekološki plato« še vedno ostaja ovijalnik, kjer se odpadek, stisnjen v bale, ovije s 
streč folijo.  
Proizvodna zmogljivost zgoraj navedene naprave se ne bo spremenila. 

 
 Sprememba poimenovanja objektov - proizvodnih hal: 

Upravljavec je spremenil poimenovanje objektov – proizvodnih hal, in sicer: 
 

Staro ime  
(tudi v okoljevarstvenem dovoljenju) 

Novo ime 

Skladišče fenol formaldehidnih smol Skladišče smol 
Snovalnica Hala Snovalnica 
Hala Tkalnica hala tkalnica 
Hala Impregnacije in izseka s ČN za sežig Hala Impregnacija, izsek, čistilna 

naprava za sežig 
Skladišče gotovih izdelkov Skladišče izdelkov 
Ekološki plato Ekološki plato 
Kontejner vnetljivih snovi Kontejner vnetljivih snovi 
Skladišče utekočinjenega naftnega plina Sladišče utekočinjenega naftnega plina 
Nizko napetostno stikališče Nizko napetostno stikališče 
Transformatorska postaja Transformatorska postaja 
/ Kuhinja 

 
Zaradi novega poimenovanja objektov se proizvodni proces v zgoraj navedeni napravi ne 
spreminja, prav tako se ne spreminja proizvodna zmogljivost navedene naprave. 

 
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 ne gre za večjo spremembo v obratovanju 
naprave v skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijavljeno spremembo ne 
spreminja vrsta ali delovanje naprave in ne gre za njeno razširitev, ki bi lahko imela znatne 
negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. S prijavljeno spremembo (prenehanje delovanja in 
odstranitev dveh električnih komornih peči, premestitev balirne naprave, preimenovanje 
proizvodnih hal) se bodo emisije snovi v zrak zmanjšale, prav tako bodo manjše emisije hrupa, 
proizvodni proces pa bo zaradi prerazporeditve opreme učinkovitejši, manj bo transporta med 
proizvodnimi halami. Z navedeno spremembo se proizvodna zmogljivost naprave ne bo 
spremenila. 
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Naslovni organ ugotavlja, da za napravo WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., 
PE Proizvodnja tehničnih tkanin Loče, na naslovu Industrijska ulica 4, 3215 Loče, še ni bila 
izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje. 
 
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 2. členu določa, 
da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, navedene v prilogi 
1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PVO. Uredba o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v prvem odstavku 3. člena 
nadalje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, 
navedene v prilogi 1 te uredbe in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP. 
 
Naslovni organ je v zvezi z nameravanimi spremembami, ki izhajajo iz prijave, nadalje ugotovil, 
da zanje ni treba izvesti niti predhodnega postopka niti presoje vplivov na okolje, ker se 
dejavnost proizvodnje armatur za umetne bruse, s porabo topil več kot 150 kg/uro ali več kot 
200 ton/leto, glede na določila Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, ne uvršča med posege, za katere je treba izvesti bodisi predhodni 
postopek, bodisi postopek presoje vplivov na okolje. 
 
Glede na navedeno je bilo odločeno, kot to izhaja iz točke 1. izreka tega sklepa, in sicer, da za 
nameravano spremembo ni potrebno 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 
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. Upravljavec se 
v vlogi lahko sklicuje 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) 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.  
 
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 z 
drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  
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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: 
 
 Mojca Logar 
Podsekretarka 
 
 

mag. Miha Skubic 
                                                                        direktor Urada za varstvo okolja in narave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor – 

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 Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice – po elektronski pošti 

(info@slovenskekonjice.si) 
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upravljavec), prijavil dne 6. 1. 2021, ni večja sprememba, vendar zahteva spremembo 
pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-177/2006-6 z dne 3. 11. 2009, 
ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-4/2010-5, 35407-19/2010-2 z dne 3. 9. 2010, 
št. 35406-84/2017-2 z dne 12. 10. 2017 in št. 35406-47/2018-2 z dne 26. 10. 2018, in zanjo 
ni potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

 
2. V tem postopku stroški niso nastali. 
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sicer naprave WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., PE Proizvodnja tehničnih 
tkanin Loče – naprave za proizvodnjo armatur za umetne bruse, s porabo topil več kot 150 
kg/uro ali več kot 200 ton/leto, na naslovu Industrijska ulica 4, 3215 Loče (v nadaljevanju: 
naprava). Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave izdal okoljevarstveno dovoljenje 
št. 35407-177/2006-6 z dne 3. 11. 2009, ki je bilo spremenjeno z odločbami št. 35407-4/2010-5, 
35407-19/2010-2 z dne 3. 9. 2010, št. 35406-84/2017-2 z dne 12. 10. 2017 in št. 35406-
47/2018-2 z dne 26. 10. 2018 (v nadaljevanju okoljevarstveno dovoljenje). 
 
Upravljavec je k prijavi priložil potrdilo o plačilu upravne 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, 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 se sprememba v obratovanju naprave WEILER Abrasives, 
umetni brusi in nekovine, d.o.o., PE Proizvodnja tehničnih tkanin Loče – naprave za proizvodnjo 
armatur za umetne bruse s porabo topil več kot 150 kg/uro ali več kot 200 ton/leto nanaša na: 
 
 Prenehanje delovanja in odstranitev dveh električnih komornih peči:                                                                                                      

V objektu – hali »Ekološki plato« se preneha uporabljati dve električni komorni peči (tip peči: 
Rade Končar SC 180/180, električna moč peči 64,5 kW), ki sta se uporabljali za termično 
utrjevanje odpadnih impregniranih tekstilnih mrežic po izseku le teh. Obe peči se bo 
odstranilo, ker ni več potrebe po utrjevanju odpadne impregnirane tkanine, postopek 
utrjevanja impregnirane odpadne impregnirane tkanine se ne bo več izvajal. 
Ker navedeni peči ne obratujeta več, ne nastajajo več odpadni plini, ki so se iz obeh peči 
vodili na čistilno napravo za sežig (tj. čistilno napravo Venjakob, z izpustom Z2). 
Zaradi prenehanja delovanja peči se bodo zmanjšale emisije snovi v zrak, manjše bodo 
emisije hrupa.  
Proizvodna zmogljivost zgoraj navedene naprave se pri tem ni in se ne bo spremenila. 
 

 Premestitev balirne naprave:  



 

3 
 

Balirna naprava se premesti iz hale »Ekološki plato« v halo »Impregnacija in izseka s ČN za 
sežig«. Tako se bo takoj po izseku odpad stisnil v bale še v isti hali, kjer nastaja, s čemer se 
bo posledično nekoliko zmanjšal transport oz. premeščanje le-tega v drugo halo. 
V hali »Ekološki plato« še vedno ostaja ovijalnik, kjer se odpadek, stisnjen v bale, ovije s 
streč folijo.  
Proizvodna zmogljivost zgoraj navedene naprave se ne bo spremenila. 

 
 Sprememba poimenovanja objektov - proizvodnih hal: 

Upravljavec je spremenil poimenovanje objektov – proizvodnih hal, in sicer: 
 

Staro ime  
(tudi v okoljevarstvenem dovoljenju) 

Novo ime 

Skladišče fenol formaldehidnih smol Skladišče smol 
Snovalnica Hala Snovalnica 
Hala Tkalnica hala tkalnica 
Hala Impregnacije in izseka s ČN za sežig Hala Impregnacija, izsek, čistilna 

naprava za sežig 
Skladišče gotovih izdelkov Skladišče izdelkov 
Ekološki plato Ekološki plato 
Kontejner vnetljivih snovi Kontejner vnetljivih snovi 
Skladišče utekočinjenega naftnega plina Sladišče utekočinjenega naftnega plina 
Nizko napetostno stikališče Nizko napetostno stikališče 
Transformatorska postaja Transformatorska postaja 
/ Kuhinja 

 
Zaradi novega poimenovanja objektov se proizvodni proces v zgoraj navedeni napravi ne 
spreminja, prav tako se ne spreminja proizvodna zmogljivost navedene naprave. 

 
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 ne gre za večjo spremembo v obratovanju 
naprave v skladu s točko 8.3. tretjega člena ZVO-1, saj se s prijavljeno spremembo ne 
spreminja vrsta ali delovanje naprave in ne gre za njeno razširitev, ki bi lahko imela znatne 
negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje. S prijavljeno spremembo (prenehanje delovanja in 
odstranitev dveh električnih komornih peči, premestitev balirne naprave, preimenovanje 
proizvodnih hal) se bodo emisije snovi v zrak zmanjšale, prav tako bodo manjše emisije hrupa, 
proizvodni proces pa bo zaradi prerazporeditve opreme učinkovitejši, manj bo transporta med 
proizvodnimi halami. Z navedeno spremembo se proizvodna zmogljivost naprave ne bo 
spremenila. 
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Naslovni organ ugotavlja, da za napravo WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., 
PE Proizvodnja tehničnih tkanin Loče, na naslovu Industrijska ulica 4, 3215 Loče, še ni bila 
izvedena presoja vplivov na okolje in ni bilo izdano okoljevarstveno soglasje. 
 
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 2. členu določa, 
da so vrste posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna, navedene v prilogi 
1, ki je sestavni del te uredbe, in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PVO. Uredba o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v prvem odstavku 3. člena 
nadalje določa, da so vrste posegov v okolje, za katere se izvede predhodni postopek, 
navedene v prilogi 1 te uredbe in označene z oznako X v stolpcu z naslovom PP. 
 
Naslovni organ je v zvezi z nameravanimi spremembami, ki izhajajo iz prijave, nadalje ugotovil, 
da zanje ni treba izvesti niti predhodnega postopka niti presoje vplivov na okolje, ker se 
dejavnost proizvodnje armatur za umetne bruse, s porabo topil več kot 150 kg/uro ali več kot 
200 ton/leto, glede na določila Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti 
presojo vplivov na okolje, ne uvršča med posege, za katere je treba izvesti bodisi predhodni 
postopek, bodisi postopek presoje vplivov na okolje. 
 
Glede na navedeno je bilo odločeno, kot to izhaja iz točke 1. izreka tega sklepa, in sicer, da za 
nameravano spremembo ni potrebno 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 
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. Upravljavec se 
v vlogi lahko sklicuje 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) 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.  
 
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 z 
drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.  
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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: 
 
 Mojca Logar 
Podsekretarka 
 
 

mag. Miha Skubic 
                                                                        direktor Urada za varstvo okolja in narave 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: 
- WEILER Abrasives, umetni brusi in nekovine, d.o.o., Titova cesta 60, 2000 Maribor – 

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 Slovenske Konjice, Stari trg 29, 3210 Slovenske Konjice – po elektronski pošti 

(info@slovenskekonjice.si) 
 


