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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 

in 84/18-ZIURKOE) v upravni zadevi izdaje sklepa o prijavi nameravane spremembe v 

obratovanju naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, upravljavcu 

Termoplasti-Plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad, ki jo po pooblastilu direktorja Sandija 

Prosena zastopa Provita inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica naslednji 

 

 

S K L E P 

 

 

1. Nameravane spremembe v obratovanju naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja 

večjega obsega, ki jih je upravljavec Termoplasti-Plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad, 

prijavil dne 26. 6. 2020 ter dne 19. 10. 2020, niso večja sprememba, vendar zahtevajo 

spremembe pogojev in ukrepov v okoljevarstvenem dovoljenju št. 35407-2/2014-28 z dne 

29. 5. 2015, in zanje 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 26. 6. 2020 od 

upravljavca Termoplasti-Plama d.o.o., Hrušica 104, 6244 Podgrad, ki ga po pooblastilu 

direktorja Sandija Prosena zastopa Provita inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska Bistrica 

naslednji (v nadaljevanju: upravljavec), prejela prijavo nameravane spremembe v obratovanju 

naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer naprave, ki proizvaja 

tiskano in netiskano embalažo in pri tem uporablja barve na osnovi organskih topil, z 

zmogljivostjo porabe topil največ 450 ton na leto (v nadaljevanju: naprava). Dne 19. 10. 2020 je 

naslovni organ prejel razširitev prijave. Naslovni organ je za obratovanje navedene naprave 

izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-2/2014-28 z dne 29. 5. 2015. 

 

Upravljavec je k prijavi in njeni razširitvi priložil: 

- Dopis z dne 26. 6. 2020, 

- Zemljiško knjižni izpiski sprememb parcel in situacijo, 

 



 

- Obrazec zahteve za začetek predhodnega postopka, 

- Dopis z dne 12. 8. 2020, 

- Dopis z dne 19. 10. 2020. 

 

 

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 in 84/18-

ZIURKOE, 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, katero je naslovni organ prejel dne 26. 6. 2020 navedel, da se 

sprememba v obratovanju naprave ki proizvaja tiskano in netiskano embalažo in pri tem 

uporablja barve na osnovi organskih topil, z zmogljivostjo porabe topil največ 450 ton na leto 

nanaša na spremembo ureditve: 

- nove linije za depaletizacijo, 

- novega sušilnika plastičnega granulata, 

- nova ekstrudorske linija E4, 

- dveh novih varilnih avtomatov v tehnološki enoti Varilnica N12  

- in postavitve šotora za skladiščenje končnih izdelkov in platoja za skladiščenje vhodnih 

surovin. 

Upravljavec je navedel še, da se bo skladno z izgradnjo novih skladiščnih površin povečalo 

območje IED naprave na zemljišče s parcelno številko 3888/3 k.o. 2577 Hrušica, kjer bo stal del 

šotora za skladiščenje končnih izdelkov ter plato za skladiščenje vhodnih surovin. 

 

Nadalje je upravljavec v razširitvi prijave, katero je naslovni organ prejel dne 19. 10. 2020 

navedel, da se sprememba v obratovanju naprave nanaša tudi na spremembo ureditve 

skladišča barv in lakov Sk9, in sicer: 

- rušenje dela zgradbe starega skladišča Sk9, 

- izgradnja novega skladišča barv ob obstoječem skladišču, 

- izgradnja nadstreška (pretakališče topil) s podzemno cevno povezavo topil od pretakališča do 

obrata Tiskarne. 

 



 

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 prejete dne 26. 6. 2020 in razširitve prijave prejete dne 29. 

10. 2020 (v nadaljevanju: prijava) ugotovil, da ne gre za večjo spremembo v obratovanju 

naprave v skladu z 8.3. točko 3. člena ZVO-1. Iz prijave je razvidno, da upravljavec dodaja 

tehnološke enote, vendar pa upravljavec zagotavlja, da se proizvodnja zmogljivost naprave 

zaradi sprememb ne spreminja. Upravljavec je v letu 2016 prijavil spremembo v obratovanju 

naprave, s katero bi se povečala zmogljivost porabe organskih topil iz 450 ton na 600 ton na 

leto. Naslovni organ je dne 1.8.2016 izdal sklep št. 35409-16/2016-8 iz katerega izhaja, da za 

nameravano spremembo ni potrebno izvesti presoje na okolje in pridobiti okoljevarstvenega 

soglasja. Upravljavec zagotavlja, da bo zmogljivost naprave ostala enaka. Iz prijave izhaja, da 

zmogljivost porabe organskih topil ne bo presegla 600 ton. 

Zmogljivost naprave, ki proizvaja tiskano in netiskano embalažo in pri tem uporablja barve na 

osnovi organskih topil, se posledično ne bo spremenila za prag, ki je predpisan za naprave, ki 

proizvajajo tiskano in netiskano embalažo in pri tem uporablja barve na osnovi organskih topil z 

zmogljivostjo porabe organskih topil več kot 150 kg na uro ali več kot 200 ton na leto.  

 

Naslovni organ ugotavlja, da se s postavitvijo nove linije za depaletizacijo, novega sušilnika 

plastičnega granulata, nove ekstrudorske linija E4, dveh novih varilnih avtomatov v tehnološki 

enoti Varilnica N12, postavitvijo šotora za skladiščenje končnih izdelkov in platoja za 

skladiščenje vhodnih surovin ter rušenje starega z izgradnjo novega skladišča barv Sk9, 

izgradnja nadstreška (pretakališče topil) s podzemno cevno povezavo topil od pretakališča do 

obrata Tiskarne ter povečanjem območja IED naprave na zemljišče s parcelno številko 3888/3 

k.o. 2577 Hrušica, vplivi na okolje, glede na obstoječe stanje, ne bodo bistveno spremenili. Na 

napravi se bodo dodale nove tehnološke enote, s podobno tehnologijo, kot se na napravi že 

dosedaj uporabljajo. Posledično naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba ne bo 

imela znatnih negativnih vpivov na zdravje ali okolje ljudi. 

 

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da je bil za napravo izveden predhodni postopek za 

nameravani poseg izgradnje novega skladišča in pretakališča topil, skupaj s podzemnim 

cevovodom, o katerem je naslovni organ odločil s sklepom št. 35405-550/2017-7 z dne 19. 3. 

2018, v katerem je naslovni organ odločil, da upravljavcu zaradi nameravanega posega ni 

potrebno izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstvenega soglasja. 

 

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da za napravo, ki proizvaja tiskano in netiskano embalažo in 

pri tem uporablja barve na osnovi organskih topil, z zmogljivostjo porabe topil največ 450 ton na 

leto, 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 tako v točki C 
Predelovalne dejavnosti, C.III Kemična industrija in ravnanje s kemijskimi proizvodi, C.III.2 
Priloge 1 določa, da je predhodni postopek obvezen, kadar gre za druge industrijske naprave za 
obdelavo polizdelkov ali proizvodnjo snovi ali skupin snovi, kjer se uporabljajo kemični postopki, 
razen C.III.1, zlasti: iv. elastomerov in drugih polimerov. 
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje v točki G 
Urbanizem in gradbeništvo, G.II Graditev objektov, G.II.1.1 Priloge 1 nadalje določa, da je 
predhodni postopek prav tako obvezen, kadar gre za druge stavbe, ki presegajo bruto tlorisno 
površino 10.000 m2 ali nadzemno višino 50 m ali podzemno globino 10 m. 
 
V prvem odstavku 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov 
na okolje je določeno, da se predhodni postopek izvede za poseg v okolje iz prvega odstavka 3. 
člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določena v Prilogi 1 te 
uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje tvori kumulativni 
poseg v okolje, ki višino tega pragu ali njen večkratnik prvič doseže ali preseže. 
 
Naslovni organ ugotavlja, da nameravana sprememba t.j. ureditev nove linije za depaletizacijo, 
novega sušilnika plastičnega granulata, nove ekstrudorske linijr E4, dveh novih varilnih 
avtomatov v tehnološki enoti Varilnica N12 in postavitev šotora za skladiščenje končnih izdelkov 
in platoja za skladiščenje vhodnih surovin, ne vpliva na obstoječo proizvodno zmogljivost 
naprave. Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebno izvesti predhodni 
postopek v skladu z zgoraj navedeno točko C.III.2 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje. 
 
Naslovni organ nadalje ugotavlja, da so dimenzije šotora za skladiščenje končnih izdelkov v 
največji količini 800 ton, 40,5 m x 50 m. Površina novega platoja, ki bo namenjen skladiščenju 
vhodnih surovin, bo 2.340 m2. Celotna površina novega skladiščnega šotora in platoja bo 4.365 
m2. Načrtovani šotor za skladiščenje končnih izdelkov se navezuje na obstoječe objekte, ki so 
skladno s predpisi dovoljeni (saj obratujejo na podlagi uporabnih dovoljenj št. 351-101/2008-6 z 
dne 12. 6. 2008, št. 351-136/2010-9 z dne 8. 11. 2010, št. 351-34/2009-15 z dne 8. 6. 2009, št. 
351-132/2007-6 z dne 24. 1. 2008, št. 351-134/2007-6 z dne 27. 12. 2007), nameravana 
sprememba v delu, ki se nanaša na postavitev šotora za skladiščenje končnih izdelkov sama po 
sebi pa ne dosega pragu za izvedbo predhodnega postopka, določenega v točki G.II.1.1 Priloge 
1 citirane uredbe. 
 
Glede na navedeno za nameravano spremembo ni potrebna izvedba predhodnega postopka v 
skladu z zgoraj navedenima točkama C.III.II in G.II.1.1 Priloge 1 v povezavi s prvim 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 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 št. 35407-2/2014-28 z dne 29. 5. 
2015. 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 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 
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-
35409020. 

 

Pri nastanku vsebine tega dokumenta  

Sta sodelovali naslednji osebi: 

 

Mateja Zupan 

Višja svetovalka III 

 

Kristjan Gašperič 

višji svetovalec III 

 

 

Postopek vodila: 

 

Mag. Katja Buda 

sekretarka 

 

                             mag. Nataša Žitko Štemberger 

                     sekretarka 

 

 

Vročiti: 

- pooblaščencu upravljavca, PROVITA, inženiring d.o.o., Vilharjeva 27, 6250 Ilirska 

Bistrica (za: TERMOPLASTI-PLAMA, proizvodnja izdelkov iz plastičnih mas d.o.o., 

Podgrad, Hrušica 104, 6244 Podgrad) - 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 Ilirska Bistrica, Bazoviška cesta 14, 6250 Ilirska Bistrica – po elektronski pošti 

(obcina.ilirska-bistrica@ilirska-bistrica.si) 
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