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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, 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: predelava odpadkov 
na skladišču Kočevje, nosilcu nameravanega posega Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 
Ljubljana-Črnuče, ki ga po pooblastilu direktorjev Damijana Zorka in Benjamin Bambiča zastopa 
Brigita Šarc naslednji 

S K L E P 

 
1. Za nameravani poseg: predelava odpadkov na skladišču Kočevje, nosilca nameravanega 

posega Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana-Črnuče, 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 12. 10. 2020 s 
strani nosilca nameravanega posega Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana-Črnuče, ki 
ga po pooblastilu direktorjev Damijana Zorka in Benjamin Bambiča zastopa Brigita Šarc, (v 
nadaljevanju nosilec nameravanega posega), prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka 
(v nadaljevanju zahteva) za nameravani poseg: predelava odpadkov na skladišču Kočevje, 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 vloge za začetek predhodnega postopka z dne 9. 10. 2020; 
- potrdilo o plačilu upravne takse v višini 22,60 € z dne 7. 10. 2020; 
- pooblastilo za zastopanje z dne 31. 1. 2019; 
- dopis preoblikovanje družbe Dinos, družba za pripravo sekundarnih surovin, d.d. iz 

delniške družbe v družbo z omejeno odgovornostjo z dne 17. 1. 2019; 
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- izpis iz Poslovnega registra Slovenija na dan 17. 1. 2019 in 
- grafični prikaz lokacije nameravanega posega. 

 
Zahteva je bila dne 4. 12. 2020 dopolnjena, in sicer s/z: 

- dopolnjenim obrazcem vloge z dne 1. 12. 2020 in 
- skico ureditvene situacije lokacije posega. 

 
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 in 57/15, 26/17 in 105/20). 
 
V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7 Naprave za druge 
postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.I.1 - E.I.6, 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, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša 100 t na dan ali več. 
 
V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.l Odpadki in odpadne vode, E.1.7 Naprave za druge 
postopke odstranjevanja ali predelave odpadkov, razen E.1.1 - E.I.6, E.l.7.4 Priloge 1 Uredbe o 
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je izvedba predhodnega 
postopka obvezna, ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan. 
 
Pri tem je potrebno upoštevati 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 predelovati nenevarne odpadke v napravi za predelavo 
odpadkov po postopkih s kodo obdelave R12 in R13 (v nadaljevanju: naprava). Iz predložene 
dokumentacije izhaja, da gre za spremembo dela obsega odpadkov ter vrsto in količino 
predelanih odpadkov. 

Naprava se nahaja na zemljiščih v k.o. 1577 Kočevje s parcelnimi št. 2918/9, 2918/10 in 2918/11. 
Nadalje iz zahteve  izhaja, da namerava nosilec nameravanega posega letno predelati 24.000 
ton nenevarnih odpadkov in da je urna proizvodna zmogljivost naprave 11,5 ton na uro in 92,3 
ton na dan. Iz predloženih podatkov o urni in dnevni zmogljivosti izhaja, da je nosilec 
nameravanega posega pri določitvi proizvodne zmogljivosti naprave izhajal iz dejstva, da bo 
naprava obratovala 8 ur na dan in ne iz zakonodajne zahteva, da je potrebno proizvodno 
zmogljivost naprave podati kot njeno 24 urno zmogljivost, če naprava lahko obratuje na ta način. 
Glede na to, da gre za napravo, v kateri se bodo izvajali mehanski postopki sortiranja, 
razvrščanja, rezanja, razstavljanja, stiskanja in skladiščenja odpadkov, ki jih je mogoče izvajati 
24 ur na dan, naslovni organ ugotavlja, da bo maksimalna dnevna zmogljivost naprave (v 24 
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urah) presegla 100 t na dan, kar pomeni, da je, skladno s točko E.I.7.3 Priloge 1 Uredbe o posegih 
v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg potrebno izvesti 
presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 
 
Naslovni organ, 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 in 175/20-ZIUOPDVE, 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, ni 
preverjal drugih meril iz Priloge 2 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 
vplivov na okolje. 
 
Naslovni organ je namreč ugotovil, da nameravani poseg: predelava odpadkov na skladišču 
Kočevje, presega prag 100 t dnevno, določen v točki E.I.7.3 Uredbe o posegih v okolje, za katere 
je treba izvesti presojo vplivov na okolje. Presojanje drugih meril bi tako pomenilo le zavlačevanje 
postopka in dodatne stroške tako za naslovni organ kot tudi za 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. 
 
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 ta 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.  
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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 25518-7111002-00435421. 

 mag. Katja Buda 
sekretarka 

Vročiti: 
- nosilcu  nameravanega posega: Dinos d.o.o., Šlandrova ulica 6, 1231 Ljubljana-Črnuče- 

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). 
 

 


