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Številka: 35405-164/2021-9 

Datum:   17. 3. 2022 

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, 64/19, 64/21 in 90/21) 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: zbirališče izrabljenih 

vozil, nosilcu nameravanega posega Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 

32, 1330 Kočevje, ki ga po pooblastilu Milana Omana zastopa Terraplan d.o.o., Šalka vas 148a, 

1330 Kočevje, naslednji 

S K L E P 

1. Za nameravani poseg: zbirališče izrabljenih vozil na zemljiščih v k.o. 1557 Kočevje s 

parcelnimi št. 2191/7, 2194/4, 2196/8, 2198/5 in 2198/2, nosilca nameravanega posega 

Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje, 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 26. 7. 2021 s 

strani nosilca nameravanega posega Avtohiša Oman AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 

32, 1330 Kočevje, ki ga po pooblastilu Milana Omana zastopa Terraplan d.o.o., Šalka vas 148a, 

1330 Kočevje (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega) prejela zahtevo za izvedbo 

predhodnega postopka za nameravani poseg: zbirališče izrabljenih vozil, 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 je nosilec nameravanega posega priložil:  

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka z dne 22. 7. 2021; 

- pooblastilo z dne 19. 7. 2021 in 

- zemljiško katastrski prikaz širšega območja nameravanega posega; 
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- slika lokacije nameravanega posega. 

Zahteva je bila dne 18. 2. 2022 dopolnjena s/z: 

- dopisom z dne 18. 2. 2022; 

- tehničnim opisom balirke B5000 (tehnične specifikacije); 

- računom 21-2000-0140889 in 

- DGD, Odlagališče in obdelava izsušenih izrabljenih vozil, Vodilna mapa, Ureditvena 

situacija: komunalna, zunanja in prometna ureditev, št. načrta 21/04-VM, št. projekta 

P21/04, 18. 2. 2022, merilo 1:2000, št. lista 1, TERRAPLAN d.o.o., Šalka vas 148A, 

1330 Kočevje. 

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 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 E.I.7.3 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 naprave za druge 

postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6, ko gre za nenevarne 

odpadke in zmogljivost znaša 100 t na dan ali več. 

V skladu s točko E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje je izvedba predhodnega postopka potrebna, če gre za naprave za druge 

postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6, ko gre za nenevarne 

odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan. 

Pri napravah se v smislu ugotavljanja ali poseg dosega ali presega predpisan prag, upošteva 

proizvodno zmogljivost naprave, kot je ta opredeljena v 8.4 točki 3. člena ZVO-1, po kateri se 

upošteva največja možna količina vhodnih ali izhodnih snovi, ki v 24 urah na dan vstopijo v 

napravo ali izstopajo iz nje, če je ta zmožna obratovati na ta način (kar izhaja tudi iz sodbe 

upravnega sodišča Republike Slovenije št. II U 327/2016-6 z dne 11. 1. 2017, točka 23). 

Naprava je v 8. točki 3. člena ZVO-1 opredeljena kot nepremična ali premična tehnološka 

enota, za katero je določeno, da lahko povzroča obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali 

več določenih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko 

povezani procesi, ki lahko povzročajo obremenitev okolja.  

Nosilec nameravanega posega namerava, na zemljiščih v k.o. 1557 Kočevje s parcelnimi št. 

2191/7, 2194/4, 2196/8, 2198/5 in 2198/2, povečati površine za zbiranje osušenih izrabljenih 

vozil, postaviti gradbiščni kontejner dimenzij 2x4 m s priključkom na električno omrežje in 
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vodovod, postaviti table s podatki o upravljalcu in delovnem času ter izvesti novo 500 m2 veliko 

betonsko ploščad z odvodnjavanjem prek lovilnikov olj v javno kanalizacijo. Na novi utrjeni 

betonski ploščadi se bo na avtomatski, mobilni balirki COLMAR B5000, podjetja Dinos d.o.o., s 

teoretično zmogljivostjo baliranja od 8 do 10 t na uro oz. od 192 do 240 t na dan, baliralo 

izsušena izrabljena vozila. Naprava na lokaciji nameravanega posega ne bo stalno prisotna, saj 

jo bo nosilec nameravanega posega, skupaj z upravljalcem oz. delavcem naprave občasno oz. 

trikrat letno najel. Pri nameravanem posegu gre za ravnanje z nenevarnimi odpadki št. 16 01 

06. Zbiranje in obdelava drugih vrst odpadkov na lokaciji nameravanega posega ni predvidena. 

Na lokaciji nameravanega posega se bo izvajalo le skladiščenje in baliranje že izsušenih vozil. 

Bale bodo sproti odpeljane z območja nameravanega posega v nadaljnjo ravnanje 

pooblaščenemu prevzemniku tovrstnih odpadkov. 

V zvezi z obravnavo mobilnih naprav naslovi organ pojasnjuje, da mobilne naprave, za katere je 

znana lokacija obratovanja in se pričakujejo vplivi na okolje, niso izvzete iz Direktive 

2011/92/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 13. decembra 2011 o presoji vplivov 

nekaterih javnih in zasebnih projektov na okolje (UL L št. 26 z dne 28. 1. 2012, str. 1), zadnjič 

spremenjeno z Direktivo 2014/52/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. aprila 2014 o 

spremembi Direktive 2011/92/EU o presoji vplivov nekaterih javnih in zasebnih projektov na 

okolje (UL L št. 124 z dne 25. 4. 2014, str. 1) in iz Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje, kot tudi izhaja iz dokumenta Evropske komisije: Interpretation 

of definitions of project categories of annex I and II of the EIA Directive, 2015 (Poglavje 2.2, 

stran 9 in 10; https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_en.pdf).  

Glede na to, da se bo predelava nenevarnih odpadkov izvajala na napravi za baliranje 

COLMAR B5000 s teoretično zmogljivostjo od 192 do 240 t na dan, ki presega prag 100 t na 

dan, določen v točki E.I.7.3 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje, v povezavi s 8.4 točko 3. člena ZVO-1, je za nameravani poseg treba 

izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 

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-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 

126/07, 65/08, 8/10, 82/13, 175/20-ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb, 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 pogojev za pridobitev okoljevarstvenega 

soglasja oziroma ali bodo imeli drugi nameravani posegi pomembne vplive na okolje, zaradi 

česar je potrebno za njih izvesti presojo vplivov na okolje.  

Naslovni organ je namreč ugotovil, da nameravani poseg presega prag, določen v točki E.I.7.3 

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

ugotavljanje o izpolnjevanju nadaljnjih pogojev ali ugotavljanje pomembnih vplivov drugih 

nameravanih posegov, pomenilo le zavlačevanje postopka in dodatne stroške za naslovni organ 

in nosilca nameravanega posega.  

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. 

https://ec.europa.eu/environment/eia/pdf/cover_2015_en.pdf
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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 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-

00435422. 

mag. Vesna Kolar Planinšič 

Vodja Sektorja za okoljske presoje 

Vročiti: 

- pooblaščencu: Terraplan d.o.o., Šalka vas 148a, 1330 Kočevje (za: Avtohiša Oman 

AHO MOBIL, Milan Oman s.p., Rožna ul. 32, 1330 Kočevje) – 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 Kočevje, Ljubljanska cesta 26, 1330 Kočevje – po elektronski pošti 

(obcina@kocevje.si). 


