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Številka: 35409-52/2020-3 

Datum:   24. 11. 2020 

 

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 in 

10/19) in 5. 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, 

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 Lek d.d., Verovškova 57, 

1526 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika uprave Roberta Ljoljo in člana uprave Ivana 

Durovčik zastopa Vesna Kapelj, naslednji 

 

 

S K L E P 

 

1. Nameravana sprememba v obratovanju naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih 

izdelkov uporablja kemične in biološke postopke,  naprave za predelavo odpadkov po 

postopku R1 ter njunih neposredno tehnično povezanih dejavnosti, ki se nahajajo na lokaciji 

Kolodvorska 27, 1234 Mengeš, in ki jo je upravljavec Lek d.d., Verovškova 57, 1526 

Ljubljana, prijavil dne 14. 8. 2020, ne zahteva spremembe okoljevarstvenega dovoljenja št. 

35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010, ki je bilo spremenjeno z odločbami o spremembi 

okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-22/2010-8 z dne 28. 12. 2010, št. 35407-54/2011-5 

z dne 16. 5. 2012, št. 35406-24/2012-3 z dne 23. 8. 2012, št. 35406-25/2013-6 z dne 

11. 11. 2013, št. 35406-42/2014-4 z dne 10. 9. 2014, št. 35406-7/2015-7 z dne 20. 4. 2015, 

št. 35406-33/2015-20 z dne 9. 2. 2016, št. 35406-43/2016-8 z dne 30. 3. 2017, št. 35406-

77/2017-5 z dne 15. 11. 2018 in št. 35406-21/2019-9 z dne 23. 12. 2019, 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 14. 8. 2020 od 

upravljavca Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana, ki ga po pooblastilu predsednika uprave 

Roberta Ljoljo in člana uprave Ivana Durovčik zastopa Vesna Kapelj (v nadaljevanju: 

upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju naprav, ki lahko povzročata 

onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih 

izdelkov uporablja kemične in biološke postopke, naprave za predelavo odpadkov po postopku 

R1 ter njunih neposredno tehnično povezanih dejavnosti. Napravi se nahajata na lokaciji 
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Kolodvorska 27, 1234 Mengeš. Naslovni organ je za obratovanje navedenih naprav izdal 

okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-171/2006-24 z dne 14. 5. 2010, ki je bilo spremenjeno z 

odločbami o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-22/2010-8 z dne 28. 12. 2010, 

št. 35407-54/2011-5 z dne 16. 5. 2012, št. 35406-24/2012-3 z dne 23. 8. 2012, št. 35406-

25/2013-6 z dne 11. 11. 2013, št. 35406-42/2014-4 z dne 10. 9. 2014, št. 35406-7/2015-7 z dne 

20. 4. 2015, št. 35406-33/2015-20 z dne 9. 2. 2016,  št. 35406-43/2016-8 z dne 30. 3. 2017, št. 

35406-77/2017-5 z dne 15. 11 2018 in št. 35406-21/2019-9 z dne 23. 12. 2019 (v nadaljevanju: 

okoljevarstveno dovoljenje).  

 

Upravljavec je k prijavi in njeni dopolnitvi dne 19. 11. 2020 priložil: 

- obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka (Prizidava objekta 23 – toplotna 

postaja) z dne 10. 8. 2020, 

- Strokovna ocena vplivov na okolje za projekt: Prizidava objekta 23 – toplotna postaja 

LEK Mengeš z dne 15.7.2020, pripravil Envita d.o.o., Tržaška 132, 1000 Ljubljana, 

- potrdilo o plačilu upravne takse, 

- pooblastilo za zastopanje, 

- Uporabno dovoljenje, ki ga je pod št. 35102-537/98-23045 dne 17. 4. 2003 izdala 

Upravna enota Domžale, Ljubljanska 69, 1230 Domžale. 

 

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, 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, prejeti dne 14. 8. 2020, navedel, da se sprememba nanaša na prizidavo 

obstoječega objekta 23 z namenom rekonstrukcije in razširitve energetskega prostora. 

Prizidava bo namenjena razširitvi toplotne postaje v pogledu izboljšanja in zanesljivosti 

delovanja sistema ogrevanja in hlajenja tehnološke opreme v objektu 23. Obstoječa stavba 23 

ima 3 etaže (P + 1N + 2N) in bruto tlorisno površino 1.212,80 m2, ki se bo s predvideno 

dozidavo povečala še za približno 35 m2. Prizidava bo pritlična, dimenzij 3,15 m x 11,00 m. 

Objekt bo imel enokapno streho v podaljšku obstoječe strehe pritličnega dela obstoječega 

objekta. Višina kapi bo +3,60 m in višina slemena +4,05 m nad koto pritličja. V obstoječem 

objektu 23 se za potrebe ogrevanja in hlajenja tehnoloških procesov uporablja štiri 

temperaturne vrste glikolskih mešanic (GM), in sicer: GM 110/130 °C, GM 20/40 °C, GM -5/0 °C 
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in GM -20/-10 °C. Medija GM 110/130 °C in GM 20/40 °C se pripravljata v obstoječi lokalni 

toplotni postaji, medtem ko se preostali glikolski mešanici napajata neposredno iz centralnega 

razvoda na lokaciji LEK – Mengeš. Ker sta obstoječi toplotni podpostaji dotrajani in obratovalno 

potratni, je v smislu zagotavljanja učinkovite rabe energije in zanesljivega obratovanja odločeno, 

da se obstoječa toplotna postaja v celoti zamenja in razširi še na preostala GM medija, ki objekt 

sedaj napajata neposredno iz omrežja. V novi toplotni postaji bodo instalirane štiri obtočne 

črpalke, zvočne moči po 63 dBA in ena črpalka za dopolnjevanje, zvočne moči 70 dBA. Poleg 

tega bodo na razvodih za različne temperaturne medije vgrajeni štirje regulacijski ventili, zvočne 

moči po 80 dBA. Ob predpostavljeni zvočni izolativnosti stavbe bo vpliv hrupa na okolje 

zanemarljiv. Nameravana izgradnja objekta 23 ne vpliva na proizvodne kapacitete naprav iz 

okoljevarstvenega dovoljenja, prav tako ne bo nobenih drugih vplivov na lokaciji naprav zaradi 

izgradnje tega objekta. 

 

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). 

 

Proizvodnja farmacevtskih izdelkov s kemijskimi in biološkimi procesi se skladno Prilogo 1 

Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolje večjega obsega 

uvršča v dejavnost 4.5, za katero ni predpisan prag zmogljivosti naprave, zato se pri presojanju, 

ali gre za večjo spremembo, upoštevajo vplivi nameravane spremembe na zdravje ljudi ali 

okolje.  

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da se zaradi nameravane spremembe – prizidava 

obstoječega objekta 23 - proizvodna zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja z 

navedeno spremembo ne spreminja, prav tako pa nameravana sprememba ne bo imela znatnih 

negativnih vplivov na okolje. Iz zgoraj navedenega je torej razvidno, da z nameravano 

spremembo ne gre za spremembo v vrsti ali delovanju naprav, ki bi lahko imela znatne 

negativne vplive na zdravje ljudi ali okolje in torej ne gre za večjo spremembo v skladu s točko 

8.3. iz 3. člena ZVO-1 v obratovanju naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja. 

 

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je bila naprava, ki v proizvodnji osnovnih farmacevtskih 

izdelkov uporablja kemične in biološke postopke, naprava za predelavo odpadkov po postopku 

R1 ter njune neposredno tehnično povezane dejavnosti, že večkrat predmet presoje vplivov na 

okolje in izdaje okoljevarstvenega soglasja (št. 35405-137/01 z dne 25. 1. 2002, 35405-138/01 z 

dne 25. 1. 2002, št. 35405-3/2003 z dne 28. 3. 2003, št. 35402-95/2004 z dne 16. 11. 2004 in 

št. 35406-33/2015-20 z dne 9. 2. 2016). 

 

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 
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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.1.1 Priloge 1 Uredbe 

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

postopka obvezna, če gre za stavbo, ki presega bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali nadzemno 

višino 50 m ali podzemno globino 10 m. 

V skladu s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje, 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; 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. 

Ob tem je v 6. točki 1a. člena citirane uredbe obrazloženo, da je sprememba posega v okolje, 

sprememba posega, ki je bil v skladu s predpisi dovoljen, se izvaja ali je že izveden, in vpliva na 

bistvene lastnosti posega v okolje tako, da se njegovi vplivi na okolje pomembno povečajo 

oziroma se pomembno povečanje njegovih vplivov na okolje zaradi spremembe lahko pričakuje. 

 

Upravljavec je v prijavi navedel, da se sprememba nanaša na prizidavo obstoječega objekta 23 

z namenom rekonstrukcije in razširitve energetskega prostora. Prizidava bo namenjena 

razširitvi toplotne postaje v pogledu izboljšanja in zanesljivosti delovanja sistema ogrevanja in 

hlajenja tehnološke opreme v objektu 23. Obstoječa stavba 23 ima 3 etaže (P + 1N + 2N) in 

bruto tlorisno površino 1.212,80 m2, ki se bo s predvideno dozidavo povečala še za približno 35 

m2. Prizidava bo pritlična, dimenzij 3,15 m x 11,00 m. Objekt bo imel enokapno streho v 

podaljšku obstoječe strehe pritličnega dela obstoječega objekta. Višina kapi bo +3,60 m in 

višina slemena +4,05 m nad koto pritličja. 

 

Naslovni organ je na podlagi proučitve prijave ugotovil, da v okviru prizidave objekta, ki se 

navezuje na obstoječi objekt 23 (ki je skladno s predpisi dovoljen, saj je bilo gradbeno 

dovoljenje s strani Upravne enote Domžale izdano dne 30. 6. 1998, uporabno dovoljenje pa dne 

17. 4. 2003, in že izveden), ne gre dozidavo, ki bi sama po sebi presegala bruto tlorisno 

površino 10.000 m2 ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m. Tudi skupna bruto 

tlorisna površina objekta po prizidavi znaša 1.247,8 m2 in ne dosega pragu 10.000 m2 bruto 

tlorisne površine. Glede na navedeno, za nameravano spremembo, ki se nanaša na dozidavo 

obstoječega objekta, izvedba predhodnega postopka v skladu s točko G.II.1.1 Priloge 1 v 

povezavi s tretjim odstavkom 3. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje, ni potrebna. Zaradi nameravane spremembe se prav tako proizvodna 

zmogljivost naprav iz okoljevarstvenega dovoljenja ne spreminja. 

 

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

ugotavlja, da za nameravano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti 

okoljevarstvenega soglasja. 

 

Naslovni organ je na podlagi prijave ugotovil, da zaradi nameravane spremembe ni potrebno 

spremeniti pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju. Glede na navedeno je bilo 

odločeno, kot to izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. 
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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 in 

82/13) 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 

drugim veljavnim plačilnim instrumentom 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-

35409020. 

 

Uradna oseba, ki je vodila postopek, je ta dokument elektronsko podpisala v informacijskem 

sistemu za vodenje evidence dokumentarnega gradiva (SPIS), avtentičnost tega elektronskega 

podpisa pa potrjuje lastnoročni podpis uradne osebe, ki je v zadevi odločila. 

 

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je  

sodelovala naslednja uradna oseba: 

Ana Kezele Abramović,  sekretarka                          

 

 

Postopek vodila: 

Petra Arh, svetovalka II 
 

 

 

                                                         

                 mag. Miha Skubic 

                                                     direktor Urada za varstvo okolja in narave 

 

 

 

Vročiti: 

- Lek d.d., Verovškova 57, 1526 Ljubljana – 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 Mengeš, Slovenska cesta 30, 1234 Mengeš - po elektronski pošti 

(obcina.menges@menges.si)    
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