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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 tretjega odstavka 51a. 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: lokalni namakalni sistem 
Apače, nosilki nameravanega posega Občini Apače, Apače 42 B, 9253 Apače, ki jo po 
pooblastilu župana Andreja Steyerja zastopa podjetje Gradbeništvo in projektiranje Alja David 
Urbanič s.p., Plitvica 11/a, 9253 Apače, po uradni dolžnosti, naslednji

S K L E P

1. Predhodni postopek za nameravani poseg: lokalni namakalni sistem Apače, na zemljiščih v 
k.o. 172 Vratja vas in 174 Konjišče, nosilke nameravanega posega Občine Apače, Apače 
42 B, 9253 Apače, se ustavi. 

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 2. 3. 2020  s 
strani nosilke nameravanega posega Občine Apače, Apače 42 B, 9253 Apače, ki jo po 
pooblastilu župana Andreja Steyerja zastopa podjetje Gradbeništvo in projektiranje Alja David 
Urbanič s.p., Plitvica 11/a, 9253 Apače (v nadaljevanju nosilka nameravanega posega), prejela 
zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: lokalni namakalni sistem 
Apače, na zemljiščih v k.o. 172 Vratja vas in 174 Konjišče, 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 nosilka nameravanega posega priložila Idejno zasnova (IDZ), ki jo je pod št. 
projekta: 013/2020 januarja 2020 izdelalo podjetje Gradbeništvo in projektiranje Alja David 
Urbanič s.p., Plitvica 11/a, 9253 Apače.

Po pregledu zahteve in priložene dokumentacije je naslovni organ ugotovil, da je zahteva 
nepopolna, zato je nosilko nameravanega posega pozval k dopolnitvi vloge, in sicer s pozivom 
št. 35405-90/2020-2 z dne 14. 10. 2020. V pozivu je bila nosilka nameravanega posega tudi 
opozorjena na posledice, če pozivu ne bi sledila.



V tretjem odstavku 51a. člena ZVO-1 je določeno, da lahko ministrstvo nosilko nameravanega 
posega v okolje pozove, da v določenem roku zahtevo iz prvega odstavka tega člena dopolni. 
Če nosilka nameravanega posega v določenem roku zahteve iz prvega odstavka tega člena ne 
dopolni, se šteje, da je od nameravanega posega odstopila, ministrstvo pa postopek ustavi. 
Ministrstvo sklep o ustavitvi postopka objavi na enotnem državnem portalu e-uprava in na svoji 
spletni strani, pošlje pa ga tudi pristojni inšpekciji in občini, na območju katere se nahaja 
nameravani poseg.

Iz vročilnice je razvidno, da je nosilka nameravanega posega zgoraj navedeni dopis in sklep o 
podaljšanju roka za dopolnitev vloge prejela dne 16. 10. 2020 in 5. 11. 2020, podaljšan, 
dodaten rok za dopolnitev vloge je tako potekel dne 24. 11. 2020.

Nosilka nameravanega posega zahteve za izvedbo predhodnega postopka ni dopolnila v 
določenem roku, torej do dne 24. 11. 2020, zato je naslovni organ, v skladu s tretjim odstavkom 
51a. člena ZVO-1, predhodni postopek ustavil in odločil, kot izhaja iz 1. 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 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 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-
00435420.
Postopek vodila:

Mojca Holozan
višja svetovalka I

                    Ana Kezele Abramović
                                                                                                             sekretarka 

Vročiti:
- pooblaščencu nosilke nameravanega posega: Gradbeništvo in projektiranje Alja David 

Urbanič s.p., Plitvica 11/a, 9253 Apače (za: Občina Apače, Apače 42 B, 9253 Apače) -
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 e-pošti (gp.irsop@gov.si),
- Občina Apače, Apače 42 B, 9253 Apače (info@obcina-apace.si). 
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