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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, 90/21, 101/21 in 117/21) in drugega odstavka 22. člena Zakona o splošnem 

upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 

126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter petega odstavka 51.a člena Zakona o 

varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – 

odl. US, 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: postavitev sušilnice mulja zmogljivosti 77 ton/dan, 

nosilcu nameravanega posega CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 3000 Celje, ki 

ga zastopa direktor Urban Majcen, naslednji 

 

 

S K L E P 

 

1. Za nameravani poseg: postavitev sušilnice mulja zmogljivosti 77 ton/dan, na zemljišču v k.o. 

2250 Ptuj s parcelno št. 4177/14, nosilca nameravanega posega CEP, proizvodnja, trgovina, 

storitve, d.o.o., Lava 7, 3000 Celje, 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 3. 8. 2020 s  

strani nosilca nameravanega posega CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 3000 

Celje, ki ga zastopa direktor Urban Majcen (v nadaljevanju nosilec nameravanega posega), 

prejela zahtevo za izvedbo predhodnega postopka za nameravani poseg: postavitev sušilnice 

mulja zmogljivosti 77 t/dan, na zemljišču v k.o. 2250 Ptuj s parcelno št. 4177/14 (v nadaljevanju: 

zahteva) v skladu z 51.a členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno 

prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 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 10. 7. 2020; 

- potrdilo o plačilu upravne takse z dne 31. 7. 2020 v višini 22,60 eur; 

- dokument: Opis stanja okolja in temeljne značilnosti lokacije; 
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- dokument: Opis EFT sušilne naprave za mulj; 

- skico z označeno lokacijo nameravanega posega. 

 

Po pozivu naslovnega organa, in sicer Pozivu za izjavo o vseh dejstvih in okoliščinah, ki so 

pomembne za odločitev v predhodnem postopku za nameravani poseg št. 35405-293/2020-3 z 

dne 6. 10. 2021 (v nadaljevanju: Poziv za izjavo 10/21) je nosilec nameravanega posega v 

odgovoru z dne 22. 11. 2021 navedel, da se je Komunalno podjetje Ptuj d.d., ki je lastnik 

zemljišča, kjer bi se vršil nameravani poseg ter povzročitelj dela odpadkov, predvidenega za 

sušenje, odločil, ne bo nadaljeval projekta, zaradi česar je zavrnil posredovanje podatkov, ki so 

bistveni del odgovora na Poziv za izjavo 10/21. V sled navedenega nosilec nameravanega 

posega ni podal utemeljitev glede dejstev in okoliščin, izhajajočih iz Poziva za izjavo 10/21. 

 

Pravna podlaga 

 

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).  

 

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7.1 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 nevarne odpadke in zmogljivost znaša najmanj 20 t na dan. 

 

V skladu s točko E Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, 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. 

 

Nameravani poseg obsega montažo in obratovanje naprave za sušenje dehidriranega mulja iz 

čistilnih naprav in bioplinarn. Sušilna naprava za mulj bo postavljena v obstoječi hali za sušenje 

mulja v kompleksu Centralne čistilne naprave Ptuj (v nadaljevanju CČN Ptuj). Zmogljivost 

naprave za sušenje mulja bo znašala 28.000 ton/leto in 77 ton/dan. 

Iz predložene dokumentacije ne izhaja jasno in nedvoumno, ali bo mulj, ki se bo sušil na sušilni 

napravi nevaren ali nenevaren odpadek, prav tako v predloženi dokumentaciji mulj ni definiran s 

številko odpadka iz seznama odpadkov, upoštevajoč prvi odstavek 4. člena Uredbe o odpadkih 

(Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20). Kljub pozivu naslovnega organa (Poziv za izjavo 

10/21) se nosilec nameravanega posega ni izjasnil, ali bo mulj, ki se bo sušil na napravi, nevaren 

ali nenevaren odpadek, prav tako mu ni določil številke odpadka iz seznama odpadkov. 

Upoštevajoč navedeno naslovni organ ugotavlja, da sta za nameravani poseg lahko relevantni 

obe zgoraj navedeni točki iz Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo 

vplivov na okolje. 

 

Naslovni organ namreč ugotavlja, da bi v primeru, da bi bili odpadki, ki bi se sušili na napravi za 

sušenje mulja, nevarni,  zmogljivost naprave presegala 20 ton na dan (zmogljivost naprave bo 

znašala 77 ton na dan), zato bi bilo treba, upoštevajoč točko E.I.7.1 Priloge 1 Uredbe o posegih 
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v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, za nameravani poseg izvesti presojo 

vplivov na okolje. 

 

V primeru, da bi se na napravi za sušenje mulja sušili nenevarni odpadki, bi zmogljivost naprave 

presegala 30 ton na dan (zmogljivost naprave bo znašala 77 ton na dan), zato je, upoštevajoč 

točko E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje za katere je treba izvesti presojo vplivov na 

okolje, v vsakem primeru za nameravani poseg treba izvesti predhodni postopek.  

Glede na zgoraj navedeno  naslovni organ ugotavlja, da bo sušilna naprava za mulj postavljena 

v obstoječi hali za sušenje mulja v kompleksu CČN Ptuj. Naprava za sušenje muljev bo 

funkcionalno in prostorsko povezana z obstoječo CČN Ptuj, in bo kot taka predstavljala del večje 

celote, zato je treba v predhodnem postopku za nameravani poseg, poleg vplivov nameravanega 

posega, vrednotiti tudi kumulativne vplive nameravanega posega in obratovanja obstoječe CČN 

Ptuj.  

Naslovni organ nadalje ugotavlja, da iz predložene dokumentacije ne izhaja, da kot posledica 

izvedbe nameravanega posega ne bo prišlo do pomembnih oziroma negativnih vplivov na okolje 

zaradi emisije onesnaževal v zrak, emisije snovi v vode, ravnanja z odpadki, sevanja svetlobe v 

okolico, emisije neprijetnih vonjav, hrupa, napram obstoječemu stanju okolja (kumulativni oz. 

skupni vplivi). V povezavi z navedenim je naslovni organ v Pozivu za izjavo 10/21 nosilca 

nameravanega posega pozval, da opiše obstoječe stanje po posameznih segmentih ter vrednoti 

skupne oz. kumulativne vplive nameravanega posega in obratovanja CČN Ptuj. Kljub Pozivu za 

izjavo 10/21 naslovni organ s strani nosilca nameravanega posega ni pridobil ustreznih in 

zadostnih podatkov, da bi lahko preveril, kakšni bodo vplivi nameravanega posega na okolje ter 

zdravje in premoženje ljudi, upoštevajoč tudi obstoječe stanje okolja (kumulativni oz. skupni 

vplivi), zato naslovni organ ugotavlja, da nosilec nameravanega posega ni izkazal, da nameravani 

poseg ne bo povzročal pomembnih vplivov na okolje, zaradi česar je za nameravani poseg 

posledično  treba izvesti presojo vplivov na okolje. Pri tem se naslovni organ opira tudi na načelo 

previdnosti, ki v prvem odstavku 8. člena ZVO-1, določa, da je uvajanje novih tehnologij, 

proizvodnih postopkov in izdelkov dopustno le, če ob upoštevanju stanja znanosti in tehnike ter 

možnih varstvenih ukrepov ni pričakovati nepredvidljivih škodljivih učinkov na okolje ali zdravje 

ljudi. Dejstvo, da se z nameravanim posegom uvaja nova tehnologija oz. nov proizvodni postopek, 

naslovni organ pa glede na razpoložljivo dokumentacijo ne more preveriti vplive nameravanega 

posega na okolje ter zdravje in premoženje ljudi, upoštevajoč tudi obstoječe stanje (kumulativni 

oz. skupni vplivi), je po mnenju naslovnega organa zadosten razlog, da je za nameravani poseg 

potrebno izvesti presojo vplivov na okolje. Uporaba načela previdnosti omogoča namreč 

naslovnemu organu ukrepanje, ne glede na to, da ni trdnih dokazov, da bi bile posledice za okolje 

ali zdravje ljudi res nepopravljive, torej v okoliščinah negotovosti oziroma nezadovoljivih 

znanstvenih spoznanj. 

Glede na navedeno naslovni organ meni, da je pri odločitvi o potrebnosti izvedbe presoje vplivov 

na okolje upoštevanje načela previdnosti iz prvega odstavka 8. člena ZVO-1 v predmetnem 

postopku upravičeno, saj obstajajo zaradi predvidenih novih tehnologij in proizvodnih procesov 

potencialne, a ne dovolj raziskane nevarnosti pomembnega vpliva nameravanega posega, 

predvsem za zdravje ljudi, ki pa jih zaradi pomanjkljivih podatkov v predhodnem postopku ni 

možno potrditi ali ovreči.  

 

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 
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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 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) 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-

004354221. 

 

 

mag. Vesna Kolar Planinšič 

       Vodja Sektorja za okoljske presoje 

 

Vročiti: 

- Nosilcu nameravanega posega: CEP, proizvodnja, trgovina, storitve, d.o.o., Lava 7, 3000 

Celje – 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), 

- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj – po elektronski pošti (obcina.ptuj@ptuj.si). 


