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Številka: 35406-57/2019-11
Datum: 31. 3. 2021

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) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka
78. 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 – ZPNačrtA, 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 spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki
lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, po uradni dolžnosti in na zahtevo
upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, ki ga po
pooblastilu zastopa Marija Ferk, naslednjo

ODLOČBO
I.
Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, spremenjeno z odločbama
št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015 in št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 (v nadaljevanju:
okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska
cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja
izreka te odločbe:
1. V točki 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se:
-

-

v točki B) šesta alineja spremeni tako, da se glasi: ''- montaža, vakuumiranje in polnjenje
hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi na polnilni liniji 5 ter montaža pomivalnih strojev
in polnjenje toplotnih črpalk (N16)'';
v točki D) spremeni poimenovanje ''Programa PPA – proizvodnja pralnih strojev,
sušilnikov perila in mini kuhinj'' v ''Program PSA – proizvodnja pralno sušilnih aparatov''.

2. Točka 2.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.1.4.

Upravljavec mora zagotoviti izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak iz naprave iz točke 1
izreka tega dovoljenja preko izpustov navedenih v Prilogi 4, in sicer iz:
A) Program MEKOM:
- linije obešal MEKOM za nikljanje in dekorativno kromiranje z volumnom delovnih
kadi 64,8 m3 (N1) preko izpustov Z1, Z2, Z3,
- strojev za preoblikovanje termoplastov za proizvodnjo polizdelkov v programu
hladilno-zamrzovalnih aparatov in pralno pomivalnih aparatov (N3) preko izpusta
Z10,
- linij za signiranje plastičnih komponent s sitotiskom (N4) preko izpustov Z11, Z12,
Z13, Z14, Z15,

B) Program HZPA:
- linije HZPA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko
z volumnom delovnih kadi 56 m 3 (N13) preko izpustov Z16, Z17, Z18, Z19, Z20,
Z21, Z22, Z23, Z24, Z25, Z26,
- strojev za preoblikovanje termoplastov v programu hladilno-zamrzovalnih
aparatov (N12) preko izpusta Z29,
- linij za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene na obode in vrata
hladilno-zamrzovalnih aparatov (N15) preko izpusta Z87,
- montaže, vakuumiranja in polnjenja hladilno-zamrzovalnih aparatov s hladivi na
polnilnih linijah (N16) preko izpustov Z36, Z37, Z86, Z88, Z89, Z90,
- naprave za razlakiranje obešal z dvostopenjsko pirolizo (N17) preko izpusta Z27,
C) Program KA:
- linije KA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in nanokeramiko z
volumnom delovnih kadi 22 m 3 (N22) preko izpustov Z38, Z39, Z40, Z41, Z42,
Z43,
- linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 z
volumnom delovnih kadi 31 m 3 (N23) preko izpustov Z53, Z54, Z55, Z56, Z57,
Z58, Z60, Z99, Z100, Z65 in Z95,
- signiranja in tampotiska delov kuhalnih aparatov (N25) preko izpustov Z77, Z78,
Z79, Z80,
D) Program PSA:
- linije PSA za prašno lakiranje s predhodnim razmaščevanjem in fosfatiranjem z
volumnom delovnih kadi 20,8 m 3 (N33) preko izpustov Z45, Z46, Z47, Z48, Z49,
Z50,
- linije PSA za razmaščevanje in fosfatiranje z volumnom delovnih kadi 20,8 m 3
(N34) preko izpustov Z51, Z52,
E) Tehnično povezane dejavnosti:
- čistilne naprave za odpadne vode (N42) preko izpusta Z81,
- nepremičnih motorjev z notranjim izgorevanjem preko izpustov Z83, Z84 in Z85,
- naprave za kogeneracijo (N52) preko izpustov Z91, Z92, Z93, Z94, Z94/1, Z96,
Z97 in Z98.
3. Točka 2.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.1.6. Upravljavec mora imeti poslovnik za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na
izpustih Z1, Z2, Z3, Z58, Z100 in Z95 v skladu s predpisom o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja in mora zagotoviti, da naprave za čiščenje odpadnih
plinov obratujejo v skladu s tem poslovnikom.
4. Točka 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.11. V malih in srednjih kurilnih napravah, ki so sestavni del naprav z oznakami N4, N13, N22,
N23 in N33, lahko upravljavec kot gorivo uporablja zemeljski plin.
5. Točka 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.3.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz strojev za preoblikovanje plastike (N3, N12)
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naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te
točke, določene v Preglednici 5:
Z10 – Izpust iz preoblikovanja termoplastov (N3)
MEKOM - plastika
Preoblikovanje termoplastov (N3) (stroj za izdelavo PE
folije)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507805, X = 135574
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ10
Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološke enote:

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:

Z29 - Izpust iz preoblikovanja termoplastov (N12)
HZPA
Preoblikovanje termoplastov (N12) (vakuumirka)
Y = 507728, X = 135470
10 m
MMZ29

Preglednica 5: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ10 in MMZ29
Snov

Enota

Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik

mg/m

Mejna vrednost

3

50

6. Točka 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.6.

Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz polnilnih linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih,
navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 8:
Izpust z oznako:

Z36 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16)
Vir emisije:
HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:
Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s
hladivi (N16) (polnilna linija 5)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507779, X = 135379
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ36
Izpust z oznako

Z37 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16)
Vir emisije:
HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:
Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s
hladivi (N16) (polnilna linija 5)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507810, X = 135368
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ37
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Izpust z oznako

Z86 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16)
Vir emisije:
HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:
Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s
hladivi (N16) (polnilna linija 1)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507760, X = 135510
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ86
Izpust z oznako

Z88 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16)
Vir emisije:
HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:
Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s
hladivi (N16) (montaža pomivalnih strojev)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507701, X = 135427
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ88
Izpust z oznako

Z89 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16)
Vir emisije:
HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:
Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s
hladivi (N16) (montaža pomivalnih strojev)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507702, X = 135430
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ89
Izpust z oznako

Z90 - Izpust iz linij za polnjenje hladilno-zamrzovalnih
aparatov s hladivi (N16)
Vir emisije:
HZPA -polnilna linija
Tehnološka enota:
Linija za polnjenje hladilno-zamrzovalnih aparatov s
hladivi (N16) (montaža pomivalnih strojev)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507746, X = 135444
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ90
Preglednica 8: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ36, MMZ37,
MMZ86, MMZ88, MMZ89 in MMZ90
Snov

Enota

Mejna vrednost

Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik

mg/m3

50

7. Točka 2.2.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.11. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz prezračevanja žgalnih peči linije KA za emajliranje
s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega
dovoljenja so na izpustih, navedenih v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 13:
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Izpust z oznako

Z95 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim
luženjem (N23)
Vir emisije:
KA – linija za emajliranje
Tehnološka enota:
Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23)
(prezračevanje žgalne peči Ferro )
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507962, X = 135350
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ95
Izpust z oznako

Z100 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim
luženjem (N23)
Vir emisije:
KA – linija za emajliranje
Tehnološka enota:
Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23)
(prezračevanje žgalne peči VET)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507981, X = 135328
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ100
Preglednica 13: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnih mestih MMZ95 in
MMZ100
Snov

Enota

Fluor in njegove spojine, izražene kot HF

mg/m

Mejna vrednost

3

3

8. Točka 2.2.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.12. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz sušilnikov linije KA za emajliranje s predhodnim
luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so
na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 14:
Izpust z oznako

Z65 - Izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim
luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23)
Vir emisije:
KA - linija za emajliranje
Tehnološka enota:
Linija za emajliranje s predhodnim luženjem (N23) (IR
sušilnik)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507969, X = 135314
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ65
Preglednica 14: Mejne vrednosti emisij snovi v zrak na merilnem mestu ZMM65

(2)

Snov

Enota

Celotni prah

mg/m3

Dušikovi oksidi, izraženi kot NO2

mg/m3

350

Žveplovi oksidi, izraženi kot SO2

mg/m3

350

Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 17%
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Mejna vrednost
20 pri masnem pretoku 0,2 kg/h
150 pri masnem pretoku enakem
ali manjšem od 0,2 kg/h

9. Točka 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.13. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz linij za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene na
obode in vrata hladilno-zamrzovalnih aparatov (N15) naprave iz točke 1 izreka tega
dovoljenja so na izpustu, navedenem v nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 15:
Z87 - Izpust iz linij za nanašanje izolacije iz
poliuretanske pene (N15)
Vir emisije:
HZPA – nanos izolacije na obode in vrata
Tehnološka enota:
Linija za nanašanje izolacije iz poliuretanske pene (N15)
Gauss-Krügerjevi koordinati: Y = 507755, X = 135477
Višina izpusta:
10 m
Ime merilnega mesta:
MMZ87
Izpust z oznako

Preglednica 15: Mejna vrednost emisij snovi v zrak na merilnem mestu MMZ87
Snov

Enota

Celotne organske snovi, izražene kot celotni ogljik
Difenil metan-4,4-diizocianat

Mejna vrednost

mg/m

3

50

mg/m

3

20

10. Točka 2.2.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
11. Točka 2.2.17 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.2.17. Mejne vrednosti emisij snovi v zrak iz naprav za soproizvodnjo toplotne in električne
energije (N52) naprave iz točke 1 izreka tega dovoljenja so na izpustih, navedenih v
nadaljevanju te točke, določene v Preglednici 18 in Preglednici 18a:
Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z91
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
1,031 MW
Y = 508265, X = 135423
10,5 m
MMZ91
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z92
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
0,4795 MW
Y = 508241, X = 135285
7m
MMZ92
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:

Z93
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
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Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

0,139 MW
Y = 508243, X = 135289
6m
MMZ93
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z94
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
0,148 MW
Y = 508225, X = 135278
3m
MMZ94
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z94/1
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
0,0642 MW
Y = 508225, X = 135278
3m
MMZ94/1
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z96
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
0,0286 MW
Y = 507991, X = 135460
6m
MMZ96
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z97
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
2,067 MW
Y = 507952, X = 135465
6m
MMZ97
Zemeljski plin

Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološka enota:
Vhodna toplotna moč naprave:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Ime merilnega mesta:
Vrsta goriva:

Z98
SPTE - soproizvodnja toplotne in električne energije
Naprava za kogeneracijo (N52)
2,415 MW
Y = 507972, X = 135453
6m
MMZ98
Zemeljski plin
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Preglednica 18: Mejna vrednost emisije snovi v zrak na merilnem mestu MMZ91
Snov

Enota

Mejna vrednost
do 31.12.2029(3)

Mejna vrednost
po 1.1.2030(3)

Ogljikov monoksid, izražen kot CO

mg/m3

115

115

3

190

95

Dušikovi oksidi, izraženi kot NO2
(3)

mg/m

Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 15 %

Preglednica 18a: Mejne vrednosti emisije snovi v zrak na merilnih mestih MMZ97 in
MMZ98
Enota
mg/m3
mg/m3

Snov
Ogljikov monoksid, izražen kot CO
Dušikovi oksidi, izraženi kot NO2
(3)

Mejna vrednost(3)
115
95

Računska vsebnost kisika v odpadnih plinih je 15 %

12. Točka 2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak na
napravi iz točke 1 izreka tega dovoljenja na vseh, v točki 2.2 izreka tega dovoljenja
definiranih izpustih za nabor parametrov, ki je določen v točki 2.2 izreka tega dovoljenja
skladno s predpisom, ki ureja prve meritve in obratovalni monitoring emisij snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanje ter o pogojih za njegovo izvajanje.
13. Točka 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.4. Upravljavec mora občasne meritve celotnih organskih snovi (izražene kot celotni ogljik) na
merilnih mestih MMZ10, MMZ29, MMZ36, MMZ37, MMZ86, MMZ88, MMZ89 in MMZ90
izvesti vsako tretje leto.
14. Točka 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.6. Upravljavec mora občasne meritve fluora in njegovih spojin (izraženih kot HF) na merilnih
mestih MMZ95 in MMZ100 izvesti vsako tretje leto.
15. Točka 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.9. Upravljavec mora občasne meritve celotnih organskih snovi (izražene kot celotni ogljik) in
difenil metan-4,4-diizocianata na merilnem mestu MMZ87 izvesti vsako tretje leto.
16. Točka 2.3.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
17. Točka 2.3.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
18. Točka 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.21. Upravljavec mora zagotoviti obratovalni monitoring emisij snovi v zrak na merilnih mestih
MMZ91, MMZ97 in MMZ98 kot občasne meritve vsako tretjo leto.
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19. Za točko 2.3.21 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se doda nova točka 2.3.22, ki se glasi:
2.3.22. Upravljavec mora na merilnih mestih MMZ97 in MMZ98 zagotoviti izvedbo prvih meritev
emisij snovi v zrak ne prej kakor 3 mesece in najpozneje po 9 mesecih po začetku
obratovanja novih naprav za kogeneracijo z izpusti Z97 in Z98.
20. Točka 2.3.23 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.23. Upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na malih in srednjih kurilnih
napravah iz točke 1 izreka te odločbe z oznako N4, N13, N22, N23 in N33. Upravljavec
teh kurilnih naprav mora najmanj enkrat letno zagotovi nastavitev zgorevanja s strani
servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec te kurilne naprave. Upravljavec kurilnih
naprav mora hraniti potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpusti Z60 in Z99
najmanj šest let in potrdilo o opravljenem servisu kurilnih naprav z izpusti Z15, Z17, Z18,
Z23, Z26, Z41, Z42, Z47, Z49, Z57 najmanj pet let.
21. Točka 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
2.3.25. Ne glede na zahteve iz točke 2.3.13 tega dovoljenja upravljavcu na izpustih MMZ1,
MMZ3, MMZ10, MMZ15, MMZ27, MMZ36, MMZ37, MMZ41, MMZ42, MMZ47, MMZ49,
MMZ58, MMZ60, MMZ81 za izvedbo obratovalnega monitoringa ni treba zagotoviti
merilnega mesta s standardom SIST EN 15259.
22. Točka 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
3.1.10. Upravljavec mora zagotavljati, da na merilnih mestih MMV1, MMV2-2 in MMV2-8,
definiranih v točki 3.3 izreka tega dovoljenja, ne bodo presežene mejne vrednosti emisije
snovi in toplote, določene v Preglednicah 19, 20, 21, 22 in 23 izreka tega dovoljenja.
23. Točka 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
3.2.4.

Upravljavec mora zagotoviti, da se industrijske odpadne vode iz hladilnih sistemov in iz
razlakiranja obešal na iztoku V2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama
X = 135217 in Y = 507948, na parc. št. 2861/5, k. o. 964 Velenje, odvajajo v javno
kanalizacijo, ki se zaključi s komunalno čistilno napravo Šoštanj (Šaleške doline), in sicer:
Iz HZPA - sistema tehnološke hladilne vode (HS1) preko odtoka V2-2:
 v največji letni količini
320 m3
 v največji dnevni količini
160 m3
iz MEKOM - galvana – sistema tehnološke hladilne vode (HS2) preko odtoka V2-3:
 v največji letni količini
120 m3
 v največji dnevni količini
60 m3
in iz pranja razlakiranih obešal preko odtoka V2-8:
 v največji letni količini
 v največji dnevni količini
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2.000 m3
6 m3

24. Točka 3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
3.2.5. Mejne vrednosti parametrov industrijske odpadne vode pri praznjenju bazena hladilne
vode iz zaprtega obtočnega hladilnega sistema HZA preko odtoka V2-2 in iztoka V2 na
merilnem mestu MMV2-2 so določene v Preglednici 21.
Preglednica 21: Mejne vrednosti emisije snovi v vode na merilnem mestu MMV2-2
Parameter

Izražen kot

Temperatura

Enota

Mejna vrednost

°C

35

pH

6,5-9,5

Neraztopljene snovi

mg/l

350

Usedljive snovi

ml/l

10

Baker

mg/l

0,5

Srebro

mg/l

0,1

Kemijska potreba po kisiku-KPK

O2

mg/l

-

Biokemijska potreba po kisiku-BPK5

O2

mg/l

-

25. Točka 3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
3.3.1. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje občasnih meritev emisij snovi in toplote iz naprave
iz točke 1 izreka tega dovoljenja:
- na merilnem mestu MMV1, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama X=135366
in Y=507632, k. o. 964 Velenje, parcela št. 1682/14, v obsegu, določenem v Preglednici
19, s 24-urnim vzorčenjem najmanj 4 - krat letno,
- na merilnem mestu MMV2-2, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama
X= 135307 in Y=507785, k. o. 964 Velenje, parcela št. 1682/1, v obsegu, določenem v
Preglednici 21, v času šaržnega izpusta iz hladilnega sistema HZA najmanj 1-krat letno,
- na merilnem mestu MMV2-8, določenem z Gauss-Krügerjevima koordinatama
X=135654 in Y= 507962, k. o. 964 Velenje, parcela št. 1666/2, v obsegu, določenem v
Preglednici 22, v času šaržnega izpusta, najmanj 1 - krat letno.
26. Točka 3.3.2 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
3.3.2.

Upravljavec mora v primeru praznjenja hladilnega sistema KA (HS3), MEKOM (HS4) ali
PAS (HS5) zaradi servisiranja hladilno vodo iz sistema očistiti na lastni industrijski čistilni
napravi.

27. Točka 3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
3.3.6.

Upravljavec mora za izvajanje obratovalnega monitoringa industrijskih odpadnih vod
zagotoviti stalna, dovolj velika, dostopna in opremljena merilna mesta MMV1, MMV2-2 in
MMV2-8 tako, da je mogoče meritve in vzorčenja izvajati merilno neoporečno, tehnično
ustrezno in brez nevarnosti za izvajalca meritev.

28. Točka 8.1.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.
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29. Točka 8.1.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
8.1.4.

Upravljavec mora pri skladiščenju nevarnih tekočin v objektih v rezervoarjih z oznakami
Rez47 in Rez56, zagotoviti:
- zadrževalni sistem za prestrezanje in zadržanje iztekajoče nevarne tekočine,
- da je nepremični rezervoar nameščen in opremljen tako, da je vsak trenutek
mogoče ugotoviti iztekanje nevarne tekočine iz rezervoarja in cevovodov ter
pripadajoče opreme.

30. Točka 8.1.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
8.1.6.

Prostornina zadrževalnega sistema posameznega nepremičnega rezervoarja Rez47 in
Rez56 pri nadzemnem skladiščenju v objektu mora biti najmanj enaka nazivni prostornini
nepremičnega rezervoarja.

31. Točka 8.1.8 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
8.1.8. Rezervoarja v objektu z dvojno steno Rez1 in Rez22, ki nimata zadrževalnega sistema,
morata imeti v skladišču zagotovljeno opremo za zvočno ali vizualno opozarjanje ob
nenadzorovanem iztekanju nevarne tekočine in so notranji prostori stavbe opremljeni
tako, da je onemogočeno iztekanje nevarnih tekočin neposredno v okolje ali posredno
pred iztokov v javno kanalizacijo ali s pronicanjem v tla.
32. Točka 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v oklepaju črta
skladišče MEKOM in nadomesti skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.
33. Točka 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v oklepaju črta
skladišče MEKOM in nadomesti skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.
34. Točka 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se v oklepaju
nadomesti skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4.
35. Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

Rez1 ciklopentan

2016

50

1994

- podzemni
- dvoplaščni
- iz pločevine

11

Oprema
rezervoarja

Tip
rezervoarja

Leto začetka
obrazovanja
rezervoarja

Volumen
rezervoarja
(m3)
1,5

v objektu,
nadzemni
dvoplaščni
iz pločevine
nerjavnega jekla

- vizualno
opozarjanje
na iztekanje
- kontrola
tesnosti
- kontrola nivoja
- vizualno
opozarjanje
na iztekanje

Skladišče

diesel

-

Nameščen v
skupnem
zadrževalnem
sešitemu (m3)

Rez22

Vrsta nevarne
tekočine v
rezervoarju

Oznaka

Priloga 1: Rezervoarji nevarnih tekočin

-

SkR10

-

SkR2

izocianat
13R

30

2000

2000

-

Skladišče

Rez56

30

v objektu
nadzemni
enoplaščni
iz pločevine
nerjavnega jekla
zgrajen v delavnici
v objektu
nadzemni
enoplaščni
iz pločevine
nerjavnega jekla
zgrajen v delavnici

- zaščita proti
prenapolnitvi
- kontrola nivoja
- vizualno
opozarjanje
na iztekanje
- zaščita proti
prenapolnitvi
- kontrola nivoja
- vizualno
opozarjanje
na iztekanje
- zaščita proti
prenapolnitvi
- kontrola nivoja

Nameščen v
skupnem
zadrževalnem
sešitemu (m3)

Rez47 poliol 13R

-

Oprema
rezervoarja

Tip
rezervoarja

Leto začetka
obrazovanja
rezervoarja

Volumen
rezervoarja
(m3)

Vrsta nevarne
tekočine v
rezervoarju

Oznaka

nerjavnega jekla
- zgrajen v delavnici

127

SkR4

85

SkR4

36. Priloga 2 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
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Povezava na
odtok

HS5

Količina
vode v
hladilnem
sistemu

HS4

Hladilna
moč (kW)

HS3

Količina
hladiva

HS2

HZPA- sistem tehnološke hladilne
vode za hlajenje hidravličnih strojev
(N11), PUR komponent (N15),
strojev za vakumiranje (N12), nanos
prašnega laka (N13)
MEKOM (GALVANA) – sistem
tehnološke hladilne vode za hlajenje
PUR komponent (N15) in strojev v
žičnem oddelku galvane (N2)
KA – sistem tehnološke hladilne vode
za hlajenje strojev v surovinskem
oddelku (N21)
MEKOM – sistem tehnološke hladilne
vode v oddelku plastika (N3)
PSA – sistem tehnološke hladilne
vode za hlajenje strojev v razrezu
pločevine (N31), preoblikovanje
pločevine (N32) in nanos prašnega
laka (N33)

Vrsta
hladiva

HS1

Ime
hladilnega
sistema

Oznaka
hladilnega
sistema

Priloga 2: Zaprti obtočni sistemi za hlajenje

R 22
R 22
R 22
R 22
R 407c

60 kg
60 kg
60 kg
60 kg
85 kg

200
200
200
200
300

160 m3

V2-2

R 22
R 22

60 kg
30 kg

200
100

60 m3

V2-3

R 134a

80 kg

730

13 m3

-

R 134a

100 kg

660

12 m3

-

R 134a

60 kg

560

11 m3

-

37. V prilogi 4 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni preglednica 1 tako, da se glasi:
Preglednica 1: Karakteristike izpustov emisij snovi v zrak
Višina
odvodnika
(m)

Tehnika čiščenje

Program

507666

10

Večstopenjski pralnik
hlapov v kombinaciji z
izločevalci kapljic

MEKOM

135410

507670

10

Pralnik hlapov

MEKOM

135411

507672

10

Pralnik hlapov

MEKOM

Z10

135574

507805

10

-

MEKOM

5.

Z11

135585

507736

10

-

MEKOM

6.

Z12

135595

507737

10

-

MEKOM

7.

Z13

135607

507733

10

-

MEKOM

8.

Z14

135600

507731

10

-

MEKOM

Zap.
št.

Oznaka
izpusta

G-K
koordinata X

1.

Z1

135411

2.

Z2

3.

Z3

4.

G-K
koordinata
Y

9.

Z15

135594

507723

10

-

MEKOM

10.

Z16

135488

507703

10

-

HZPA

11.

Z17

135478

507698

10

-

HZPA

12.

Z18

135465

507690

10

-

HZPA

13.

Z19

135456

507692

10

-

HZPA

14.

Z20

135451

507671

10

-

HZPA

15.

Z21

135451

507680

10

-

HZPA

16.

Z22

135460

507677

10

-

HZPA

17.

Z23

135456

507671

10

-

HZPA

18.

Z24

135486

507697

10

-

HZPA

19.

Z25

135495

507693

10

-

HZPA

20.

Z26

135495

507688

10

-

HZPA

21.

Z27

135238

507874

15

-

HZPA

22.

Z29

135470

507728

10

-

HZPA

23.

Z36

135379

507779

10

-

HZPA

24.

Z37

135368

507810

10

-

HZPA

25.

Z38

135334

508050

10

-

KA

26.

Z39

135334

508023

10

-

KA

27.

Z40

135354

508015

10

-

KA

28.

Z41

135355

508016

10

-

KA

29.

Z42

135360

508003

10

-

KA

30.

Z43

135359

507997

10

-

KA

31.

Z45

135515

507983

10

-

PSA

32.

Z46

135529

507960

10

-

PSA

33.

Z47

135519

507987

10

-

PSA

34.

Z48

135520

507990

10

-

PSA

35.

Z49

135534

507961

10

-

PSA

36.

Z50

135538

507963

10

-

PSA
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Zap.
št.

Oznaka
izpusta

G-K
koordinata X

G-K
koordinata
Y

Višina
odvodnika
(m)

Tehnika čiščenje

Program

37.

Z51

135511

507991

10

-

PSA

38.

Z52

135516

507981

10

-

PSA

39.

Z53

135276

507988

10

-

KA

40.

Z54

135275

507988

10

-

KA

41.

Z55

135283

507976

10

-

KA

42.

Z56

135284

507974

10

-

KA

43.

Z57

135287

507975

10

-

KA

44.

Z58

135340

507964

10

Vrečasti filter

KA

45.

Z60

135350

507961

10

-

KA

46.

Z65

135314

507969

10

-

KA

47.

Z77

135385

508019

10

-

KA

48.

Z78

135387

508017

10

-

KA

49.

Z79

135398

508013

10

-

KA

50.

Z80

135395

508012

10

-

KA

51.

Z81

135424

507643

10

-

TPD

52.

Z83

135284

507850

10

-

TPD

53.

Z84

135397

507615

10

-

TPD

54.

Z85

135532

507794

10

-

TPD

55.

Z86

135510

507760

10

-

HZPA

56.

Z87

135477

507755

10

-

HZPA

57.

Z88

135427

507701

10

-

HZPA

58.

Z89

135430

507702

10

-

HZPA

59.

Z90

135444

507746

10

-

HZPA

60.

Z91

135423

508265

10,5

-

TPD

61.

Z92

135285

508241

7

-

TPD

62.

Z93

135289

508243

6

-

TPD

63.

Z94

135278

508225

3

-

TPD

64.

Z94/1

135278

508225

3

-

TPD

65.

Z95

135350

507962

10

Absorber s kasetami
Ca(OH)2

KA

66.

Z96

135460

507991

6

-

TPD

67.

Z97

135465

507952

6

-

TPD

68.

Z98

135453

507972

6

-

TPD

69.

Z99

135324

507997

10

-

KA

70.

Z100

135328

507981

10

Absorber s kasetami
Ca(OH)2

KA

II.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.
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III.

V tem postopku stroški niso nastali.

IV.

Pritožba zoper točke I./10, I./16, I./17 in I./20 izreka te odločbe ne zadrži njene izvršitve.

Obrazložitev
I.
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne
5. 12. 2019 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za površinsko obdelavo
kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez
izpiranja) 215,4 m3, upravljavca Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12,
3320 Velenje, ki ga po pooblastilu zastopa Marija Ferk (v nadaljevanju: upravljavec). Naslovni
organ je s strani upravljavca prejel dne 19. 8. 2020, 23. 10. 2020 in 9. 2. 2021 tudi dopolnitev
vloge.
Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih je navedel v
prijavah z dne 14. 6. 2019, 22. 6. 2018, 16. 10. 2018, 20. 12. 208 in 16. 5. 2019 ter njihovih
dopolnitvah, na podlagi katerih je naslovni organ s sklepi št. 35409-37/2018-5 z dne 20. 9. 2018,
št. 35409-61/2018-4 z dne 20. 12. 2018, št. 35409-82/2018-4 z dne 7. 2. 2019 in št.
35409-36/2019-2 z dne 4. 7. 2019, ugotovil, da ne gre za večje spremembe, temveč da je treba
zaradi nameravanih sprememb spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem
dovoljenju.
Dvanajsti odstavek 77. 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 nadaljevanju: ZVO-1) določa, da ministrstvo odloči o
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je
v primeru, da ne gre za večjo spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem
okoljevarstvenem dovoljenju, v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo
določbe 71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.
V 1. točki prvega odstavka 78. člena ZVO-1 je določeno, da ministrstvo okoljevarstveno
dovoljenje preveri in ga po uradni dolžnosti spremeni, če to zahtevajo spremembe predpisov s
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področja varstva okolja, ki se nanašajo na obratovanje naprave, izdanih po pravnomočnosti
okoljevarstvenega dovoljenja.
Naslovni organ je po uradni dolžnosti začel postopek preverjanja in spremembe
okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo spremenjeno z
odločbama št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015 in št. 35406-33/2018-10 z dne 9. 5. 2019 (v
nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), ki ga je upravljavcu izdal za obratovanje naprave za
površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom
delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m3 zaradi spremembe Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19).
Naslovni organ je z dopisom št. 35406-52/2020-1 z dne 9. 9. 2020 upravljavca skladno z drugim
odstavkom 78. člena ZVO-1 obvestil o začetku postopka preverjanja okoljevarstvenega
dovoljenja, in ga pozval, da v skladu z drugim odstavkom 78. člena ZVO-1 ter 15., 16. in tretjim
odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav v zvezi z malimi
kurilnimi napravami, ki so bile prej srednje kurilna naprave, določene v točki 2.2.14 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, sedaj pa so po novi definiciji oziroma velikosti < 1 MW postale male
kurilne naprave, navede, ali se le-te uporabljajo zgolj za tehnološke procese, ali se katera
uporablja samo za ogrevanje prostorov in sanitarne vode. V kolikor se uporabljajo le za
tehnološke procese, je bil upravljavec seznanjen, da lahko v skladu s tretjim odstavkom 21. člena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav namesto obratovalnega monitoringa poda
izjavo, da bo najmanj enkrat letno zagotavljali nastavitev zgorevanja, ki jo izvede serviser, ki ga
pooblasti proizvajalec naprave.
V skladu z določbo tretjega odstavka 78. člena ZVO-1 je naslovni organ z dopisom št.
35406-52/2020-2 z dne 9. 9. 2020 obvestil Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor,
Inšpekcija za okolje in naravo, da vodi postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja in ga
zaprosil, da naslovnemu organu v 30 dneh od prejema obvestila pošlje poročilo o izrednem
inšpekcijskem pregledu zgoraj navedene naprave.
Inšpekcija za okolje in naravo je dne 11. 6. 2020 opravila izredni inšpekcijski pregled naprave in o
tem pripravila poročilo št. 06182-2638/2020-3 z dne 7. 10. 2020 iz katerega je razvidno, da
zavezanec izpolnjuje obveznosti iz okoljevarstvenega dovoljenja. Pri izrednem inšpekcijskem
pregledu je bilo ugotovljeno, da napravo sestavljajo naslednje nepremične tehnološke enote:
A) Program MEKOM - proizvodnja metalnih in plastičnih komponent (sedaj ime obrat galvana in
plastika),
B) Program HZPA - proizvodnja hladilnikov, zamrzovalnih omar, zamrzovalnih skrinj in
pomivalnih strojev,
C) Program KA - proizvodnja električnih in plinskih štedilnikov, pečic in kuhališč,
D) Program PPA je sedaj PSA - proizvodnja pralnih strojev, sušilnikov perila in mini kuhinj,
E) Tehnično povezane dejavnosti.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami v zrak ugotovljeno, da upravljavec
naprave zagotavlja izpuščanje zajetih emisij snovi v zrak preko definiranih izpustov navedenih v
točki 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je to skupaj 67 emisijskih mest.
Ugotovljeno je bilo da ima upravljavec za obratovanje naprav za čiščenje odpadnih plinov na
emisijskih mestih Z1,Z2, Z3, Z58, Z64 in Z95, v skladu s predpisom o emisijah snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja izdelane Poslovnike in zagotavlja obratovanje v skladu s
Poslovnikom. Določene ima tudi odgovorne osebe, ki vodijo obratovalne dnevnike. Predložena je
bila Karakteristika izpustov emisije snovi v zrak z dne 4. 1. 2020 s seznamom izvedenih in
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planiranih meritev. Zadnje meritve emisij snovi v zrak so bile opravljene v oktobru in novembru
2018, ter v letu 2019. Meritve je izvajal IVD Maribor in ERICO Velenje. Meritve so bile izvedene
na naslednjih emisijskih mestih:
- v programu MEKOM dne 28. 8. 2018 št. poročila CEVO 340/2018 z dne 24. 1. 2019 na
emisijskih mestih Z1, Z2, Z3, Z81, Z7, Z8, Z10, Z15;
- v programu HZPA na 11. emisijskih mestih dne 9. 10. 2018 št: poročila CEVO 339/2018 z dne
20. 12. 2018 na emisijskih mestih Z17, Z18, Z23, Z26, Z27, Z29, Z30, Z31, Z69, Z74, Z75 in št.
poročila CEVO 315/2019 z dne 6. 11. 2019 za opravljene meritve z dne 28. 8. 2019 na
emisijskih mestih Z36, Z37, Z86, Z87, Z88, Z89, Z90;
- v Programu KA na 9. emisijskih mestih - Poročilo št. CEVO 316/2019 z dne 27. 10. 2019 in
CEVO 338/2018 z dne 4.11.2018 izmerjeni rezultati;
- v programu PPA na dveh emisijskih mestih. Poročilo št. CEVO – 341/18 z dne 5.11.2018;
- v tehnično povezani dejavnosti so bile opravljene meritve iz kogeneracijskih naprav 4. izpusti,
opravil jih je Eurofins ERICO Slovenija št: EMI- 022-18 (DP 280/06/18 ) z dne 7.5.2018.
Upravljavec je predložil na vpogled inšpektorici tudi Oceno o letnih emisijah snovi v zrak, za leto
2019, ki jo je do 31. 3. 2020 posredoval na Agenciji Republike Slovenije za okolje. V zvezi z
nepremično opremo za hlajenje in klimatizacijo je bilo ugotovljeno, da je bilo izvedeno preverjanje
uhajanja na vseh napravah iz seznama. Seznam vodi vzdrževanje sedaj so v pripravi pogodbe z
novim izvajalcem COOLTECH d.o.o.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z emisijami snovi in toplote v vode ugotovljeno,
da od zadnjega pregleda v letu 2018 ni bilo večjih sprememb in posegov v tehnološke postopke.
Upravljavec ima za čiščenje odpadnih tehnoloških vod zgrajeno lastno čistilno napravo, ki čisti vse
tehnološke odpadne vode z območja obratovanja naprave. Določena je odgovorna oseba, ki skrbi
za obratovanje in vzdrževanje čistilne naprave za čiščenje odpadnih industrijskih vod, ter vodi za
čistilno napravo za čiščenje odpadnih industrijskih vod in lovilnike olj obratovalni dnevnik v skladu
s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Za
obratovanje lastne čistilne naprave je izdelan Poslovnik in se vodi Obratovalni dnevnik v skladu s
predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
Obratovalni dnevnik je izdelan v obliki računalniško vodene evidence. V Poslovniku so tudi
navodila o vodenju naprave in odvzemnih vzorcev in ukrepih v primeru ugotovljenih nepravilnosti.
Upravljavec naprave ne presega dopustnih vrednosti parametrov industrijske odpadne vode iz
lastne industrijske čistilne naprave na iztoku V1 na merilnem mestu MMV1, ki so določeni v
Preglednic 19. Monitoring odpadnih vod se izvaja štirikrat letno. Upravljavec je predložil poročilo o
obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Gorenje d.o.o., za leto 2019, ki ga je pod št.
1/2019 z dne 30. 3. 2020 izdelala Gorenje d.o.o., ki ima ustrezno pooblastilo za izvajanje
obratovalnega monitoringa. Z muljem iz lastne čistilne naprave in z muljem iz lovilnikov olj se ravna
v skladu s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki in vodi vse predpisane evidence.
Upravljavec zagotavlja, da se padavinska odpadna voda iz utrjenih in tlakovanih površin, ki so
opredeljene v Prilogi 3 okoljevarstvenega dovoljenja, odvaja preko lovilnikov olj in preko iztokov:
V3, V4, V5, V6, V7, V8 – vsi z iztokom v Pako in V2 z iztokom v javno kanalizacijo. Upravljavec
ima na lokaciji naprave 12 lovilnikov olj, ki ustrezajo standardu SIST EN 858. Lovilnik olj s št. 14
je bil opuščen, njegovo prispevno površino pokriva lovilnik olj s št.15. Neustrezni lovilniki olj so bili
zamenjani do predpisanega roka 25. 11. 2014. Lokacija in prispevna površina lovilnikov olj je
razvidna iz Priloge 3 okoljevarstvenega dovoljenje. Čiščenje usedlin iz lovilnikov olj se izvaja v
skladu s poslovnikom najmanj enkrat letno.
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Upravljavec zagotavlja odvajanje komunalne odpadne vode v javno kanalizacijo, ki se zaključi s
komunalno čistilno napravo Šoštanj (Šaleške doline). Letna količina komunalne vode se ne meri
in je preračunana glede na število zaposlenih.
Padavinske odpadne vode iz tlakovanih površin, se preko 12 lovilnikov olj odvajajo v vodotok Pako
in delno v javno kanalizacijo, ki se zaključi z komunalno čistilno napravo.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin ugotovljeno,
da je upravljavec naprave podal vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja dne 2. 12.
2019 za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja o kateri še Agencija Republike Slovenije za
okolje ni odločila. Upravljavec uporablja sedaj sledeče rezervoarje, in sicer gre za skladiščenje
nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah, ki jih upravljavec uporablja v tehnoloških
postopkih in za en rezervoar za skladiščenje D-2. Na območju naprave je inštalirano 15
rezervoarjev v katerih se skladiščijo surovine in sicer poliol (9x), izocianat (4x), ciklopentan (1x) in
diesel (1x). V letu 2019 je upravljavec odstranil dizel rezervoar pod oznako Rez22 in ga namestili
z 1.5 m3 rezervoarjem za isti namen. Rezervoar Rez1 za ciklopentan je v funkciji in je bil pregledan
v letu 2015, poročilo št. 924/2017, 036/2015 (za cevovode). Tu se čaka na odločitev ali se bo v
letu 2020 izločil iz uporabe.
Upravljavec zagotavlja obvezno evidenco o skladiščenju nevarnih tekočin, v skladu s 15. členom
Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št.
104/09, 29/10 in 105/10). Skladiščne naprave so bile že pred spremembo okoljevarstvenega
dovoljenja prijavljene na Ministrstvo za okolje in prostor do 1. 1. 2011, do 1. 12. 2010 pa je bil
izdelan pa tudi Načrt ravnanja z nevarnimi tekočinami za skladišča.
S 1. 12. 2018 je stopil v veljavo novi interni akt Interni pregledi varnosti GOP- 7-052, v katerega je
vključeno celotno področje varstva okolja, in določenimi postopki za obvladovanje in
preprečevanje izrednih dogodkov. Upravljavec ima v okviru podjetja zaposlenih 21 poklicnih
gasilcev – lastna gasilska enota Gorenja, ki je usposobljena za intervencijo izrednih dogodkov.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je v zvezi z ravnanjem z odpadki upravljavec predložil kopijo
letnega poročila o nastajanju odpadkov za leto 2019, ki je bilo pravočasno posredovano na
Agencijo Republike Slovenije za okolje. Upravljavec razpolaga z Načrtom gospodarjenja z odpadki
z dne 15. 3. 2020. Upravljavec vse odpadke, ki nastajajo zaradi industrijske dejavnosti, oddaja
pooblaščenim osebam za ravnanje z odpadki, kar je razvidno tudi iz letnega poročila. Nastali
odpadki se po začasnem skladiščenju (največ 12 mesecev) predajajo pooblaščenim osebam, ki
so vpisane v evidenco oseb, ki ravnajo z odpadki. Upravljavec skladišči odpadke tako, da ni
ogroženo človekovo zdravje v za to namenjenih prostorih in v skladu s predpisi, ki urejajo
skladiščenje odpadkov, snovi in pripravkov.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z embalažo in odpadno embalažo ugotovljeno,
da upravljavec odpadno embalažo, ki ni komunalni odpadek, predaja nosilcu sheme za embalažo
in odpadno embalažo Surovina d.o.o., s katero ima sklenjeno pogodbo o obveznosti ravnanja z
embalažo in odpadno embalažo na DROE. Zavezanec zagotavlja, da se odpadna embalaža ne
prepušča ali oddaja izvajalcu javne službe kot mešani komunalni odpadek ali kot ločeno zbrano
frakcijo komunalnih odpadkov.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je bilo v zvezi z ravnanjem z odpadno električno in
elektronsko opremo ugotovljeno, da je upravljavec pri Agenciji Republike Slovenije za okolje
vpisan v evidenco proizvajalcev in pridobiteljev električne in elektronske opreme pod zaporedno
18

številko 17. Upravljavec zagotavlja ravnanje z odpadno električno in elektronsko opremo v okviru
skupnega načrta ravnanja z odpadki (ZEOS), vpisanega v evidenco načrtov ravnanja z odpadno
električno in elektronsko opremo pod zaporedno številko 1.
Pri izrednem inšpekcijskem pregledu je v zvezi z emisijami hrupa upravljavec predložil zadnje
meritve hrupa, opravljene v letu 2019, št. 2121a-10/4476-19 z dne 28. 1. 2018, saj mora opraviti
meritve vsaka 3. leta za celotno lokacijo. Meritve je izvedel NZLOH Maribor. Iz meritev izhaja, da
Gorenje v Velenju kot vir hrupa ne povzroča čezmerne obremenitve okolja s hrupom.
Na podlagi 130. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-UPB,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13; v nadaljevanju: ZUP) lahko organ, ki vodi postopek,
združi zadeve v en postopek, kadar se pravice ali obveznosti stranke opirajo na isto ali podobno
dejansko stanje in isto pravno podlago in če je organ, ki vodi postopek, za vse zadeve stvarno
pristojen. O združitvi zadev v en postopek odloči pristojni organ s posebnim sklepom, zoper
katerega je dovoljena pritožba.
Naslovni organ je s sklepom št. 35406-57/2019-6 z dne 13. 11. 2020 postopek spremembe
okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo upravljavca, ki se vodi pod številko upravne zadeve
35406-57/2019 in postopek spremembe okoljevarstvenega dovoljenja po uradni dolžnosti, ki se
vodi pod številko upravne zadeve 35406-52/2020, upravljavca Gorenje gospodinjski aparati,
d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, združil v en postopek, ki se vodi pod številko upravne
zadeve 35406-57/2019.

II.
V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi
vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja in dopolnitve vloge, s prilogami:
- Obrazec IED vloge,
- Pooblastilo za zastopanje št. 57/2019 z dne 11. 10. 2019,
- Pooblastilo za pooblaščenca za varstvo okolja, št. 60/2019 z dne 11. 10. 2019,
- Grafični prikaz naprave s tehnološkimi enotami, hladilnimi sistemi, skladišči, lovilniki olj, izpusti
v zrak ter iztoki in odtoki,
- Poglavje vloge P2-nov19: Prikaz skladnosti z NRT,
- Poglavje vloge P33-nov19: Opis sprememb v obratovanju naprave,
- Poglavje vloge P41-nov19: Zmanjšanje emisij v zrak,
- Poglavje vloge P42-nov19: Podatki o vrsti in količini predvidenih emisij iz naprave v površinske
ali podzemne vode ali javno kanalizacijo,
- Poglavje vloge P43-nov19: Podatek o virih hrupa in opredelitev pomembnih vplivov na okolje,
- Poglavje vloge P44-nov19: Ravnanje z odpadki,
- Poglavje vloge P45-nov19: Izredne razmere in nesreče,
- Tabela T34-1: Rezervoarji nevarnih tekočin,
- Tabela T35-1: Hladilni sistemi – stanje po zamenjavi,
- Tabela T35-2: Srednje kurilne naprave,
- Tabela T41-2: Povezava odvodnik-tehnologija predpis_nov19,
- Poročilo o kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih
rezervoarjev, št. 0271/19-001 z dne 6. 9. 2019, Paskal d.o.o., Miklavška cesta 51a, 2311 Hoče,
- Poročilo o kontroli ukrepov za preprečevanje iztekanja nevarnih tekočin iz nepremičnih
rezervoarjev, št. 0271/19-002 z dne 6. 9. 2019, Paskal d.o.o., Miklavška cesta 51a, 2311 Hoče,
- Poslovnik za obratovanje naprave za čiščenje fluoridov v proizvodnji kuhalnih aparatov (KA),
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št. GPR-VD-002 z dne 1. 12. 2018,
Poročilo o obratovalnem monitoringu odpadnih vod za podjetje Gorenje, d.d. za leto 2018, št.
1/2019 z dne 6.3.2019,
Shema iztokov in merilnih mest, nov19,
Poročilo o določanju ravni hrupa v okolju z meritvami za Gorenje d.d. v Velenju, št. 2121a10/4476-19/1aPR z dne 13. 2. 2019,
Poročilo o ocenjevanju in vrednotenju hrupa za Gorenje d.d. v Velenju, št. 2121a-10/447619/1a z dne 13. 2. 2019,
Načrt gospodarjenja z odpadki Gorenje d.o.o., št. GPR-VD-008 z dne 10. 7. 2019,
Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE
podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje,
št. CEVO - 396/2020 z dne 17. 8. 2020, IVD – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja
Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
Ocena obremenjenosti okolja s hrupom za obratovanje vira hrupa Gorenje Velenje, št. 2121a20/81193-20 z dne 31. 7. 2020, Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za
okolje in zdravje, Oddelek za okolje in zdravje Maribor, Prvomajska 1, 2000 Maribor,
Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz
PLINSKIH GORILCEV in SIGNACIJE PLASTIČNIH KOMPONENT podjetja Gorenje
gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 430/2020 z dne
21. 10. 2020, IVD – Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73,
2000 Maribor,
Predlog programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE s
predlogom sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje gospodinjski aparati d.o.o.,
Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 396/2020-P1 z dne 21. 10. 2020, IVD - Inštitut
za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor, Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor,
Ponudba za čiščenje cistern št. PPO07-203/SP z dne 14. 1. 2019, Kemis d.o.o., Pot na Tojnice
42, 1360 Vrhnika,
Dopis Mestni občini Velenje o prijavi novega pooblaščenca varstva okolja z dne 11. 12. 2019,
Dopis Agenciji Republike Slovenije za okolje o prijavi novega pooblaščenca varstva okolja z
dne 11. 12. 2019.

Naslovni organ je odločal tudi na podlagi predloženih podatkov v postopku za spremembo
okoljevarstvenega dovoljenja, začeto po uradni dolžnosti, s prilogami:
- Potrdilo – pooblaščeni dobavitelj in servisno podjetje z dne 23. 4. 2020, Max Weishaupt
GmbH, D-88475 Schwendi.

V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:
Naslovni organ je upravljavcu Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320
Velenje, izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-91/2006-13 z dne 29. 8. 2008, ki je bilo
spremenjeno z odločbama št. 35406-17/2014-13 z dne 24. 4. 2015 in št. 35406-33/2018-10 z dne
9. 5. 2019 za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali
kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m 3, ki se nahaja
na naslovu Partizanska cesta 12, 3320 Velenje (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).
Naslovni organ je na podlagi podatkov, predloženih po uradni dolžnosti, ugotovil, da je
upravljavec v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 9. 2020, navedel, da se vse
male kurilne naprave (< 1 MW), ki so bile navedene kot srednje kurilne naprave v točki 2.2.14
izreka okoljevarstvenega dovoljenja, uporabljajo izključno za tehnološke procese. Upravljavec je
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izjavil, da pooblaščeni serviser proizvajalca naprave/gorilnika že sedaj najmnj enkrat letno
zagotavlja nastavitev zgorevanja, in bo to zagotavljav tudi v bodoče.
Naslovni organ je na podlagi vloge za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja na zahtevo
upravljavca ugotovil, da se sprememba v obratovanju naprave za površinsko obdelavo kovin z
uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja)
215,4 m3 nanaša na:
- zamenjavo dveh iztrošenih hladilnih sistemov v programu Kuhalnih aparatov (KA) in v
programu Pralno-sušilnih aparatov (PSA) z dvema energijsko učinkovitima hladilnima
sistemoma,
- zamenjavo treh iztrošenih sušilcev komprimiranega zraka v centralni kompresorski postaji
(CKP), s petimi novimi sušilci in zamenjavo dveh kompresorjev, z dvema novima energijsko
učinkovitejšima kompresorjema,
- zamenjavo podzemnega rezervoarja za diesel gorivo Rez22 z nadzemnim, dvoplaščnim
kovinskim rezervoarjem,
- štiri dodatne kogeneracijske naprave, namenjene za soproizvodnjo električne in toplotne
energije (SPTE),
- zmanjšanje proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov, izločene določene tehnološke enote
oziroma posamezni deli tehnoloških enot in povezani izpusti ter določeni rezervoarji,
- zamenjavo obstoječe žgalne peči proizvajalca Eisenmann (Črna peč), ki je sestavni del linije
KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23), s pečjo
proizvajalca VET (Črna peč) in sprememba oz. poprava Gauss-Krügerjevih koordinat za izpust
Z65.
Zmogljivost naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih
postopkov, s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 215,4 m 3, se z navedenimi
spremembami v obratovanju naprave, ne spreminja.
Zamenjava hladilnih sistemov v programih KA in PSA
Hladilni sistem v programu KA se je preimenoval iz KA sistema tehnološke hladilne vode za
hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21) in nanos prašnega laka (N24) v KA sistem
tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21). Hladilni sistem v
programu PPA pa se je preimenoval iz PPA sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev
v razrezu pločevine (N31) in preoblikovanje pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33) v PSA
sistem tehnološke hladilne vode za hlajenje strojev v razrezu pločevine (N31) in preoblikovanje
pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33).
Namen uporabe tehnološke hladilne vode v programu KA se spremeni: tehnološka hladilna voda
se uporablja za hlajenje strojev v surovinskem oddelku (N21), za nanos prašnega laka (N24) pa
se ne bo več uporabljala. Namen uporabe tehnološke hladilne vode v programu PSA se ne
spremeni: tehnološka hladilna voda se uporablja za hlajenje strojev in naprav v razrezu pločevine
(N31), preoblikovanje pločevine (N32) in nanos prašnega laka (N33).
V programu KA bodo zamenjani trije kompresorski hladilni sistemi (P46-19, P46-20 in P46-21) s
količino hladiva 3 x 60 kg (R22) in hladilne moči 3 x 200 kW z enim kompresorskim sistemom s
količino hladiva 80 kg (R134a) in hladilno močjo 730 kW in odvedenim povprečnim toplotnim
tokom 440 kW (HS3). V programu PSA bodo zamenjani trije kompresorski sistemi s količino
hladiva 2 x 60 kg (R22) in 1 x 95 kg (R407c), s hladilno močjo 3 x 200 kW z enim kompresorskim
sistemom s količino hladiva 60 kg (R134a) in hladilno močjo 560 kW in odvedenim povprečnim
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toplotnim tokom 575 kW (HS5). Nova hladilna sistema bosta nameščana na istem mestu, kot sta
sedaj obstoječa hladilna sistema.
Delovanje obeh novih hladilnih sistemov je enako: hladilni sistem je zaprt, primarni del je
napolnjen z 30% raztopino glikola, sekundarni del je mehčana voda, izpuščanje ni predvideno,
odpadna voda bo nastajalo samo pri regeneraciji ionskih izmenjevalnikov. Nova hladilna sistema
bosta energijsko učinkovitejša, zaradi potrebe tehnoloških procesov bosta obratovala v enem
temperaturnem režimu. Vsak hladilni sistem sestavljata zračno hlajena zunanja hladilnika in
kompresorski hladilni agregat s polnitvijo 80 kg R134a pri KA in 60kg R134a pri PSA. Ocenjuje
se, da bo nov hladilni sistem porabil do 50% manj električne energije, manjša bo poraba vode
(opustitev hladilnih bazenov), maksimalno je izkoriščena možnost prostega hlajenja (free
cooling), energijsko učinkovitost povečuje še možnost vključitve adiabatnega hlajenja.
Po izgradnji novega hladilnega sistem bosta obstoječa sistema odstranjena, rezervoarja za vodo
pa bosta izpraznjena, očiščena in zaprta. Po zamenjavi hladilnih sistemov se bo količina odpadne
hladilne vode zmanjšala, saj bodo rezervoarji volumna 60 m 3 in 120 m3 izpraznjeni in ne bodo več
v uporabi. Vsak nov hladilni sistem bo imel vgrajene števce porabe vode, elektrike, in hladilne
energije, tako da bo možno sprotno spremljanje porabe vseh energentov.
Tehnološka hladilna voda se bo, podobno kot se izvaja pri obstoječih hladilnih sistemih,
avtomatsko pripravljala z mehčalno napravo (kationski izmenjevalnik); odstranijo se kationi, ki
povzročajo trdoto vode. Mehčanje vode poteka avtomatsko, regeneracija ionoizmenjevalne
smole se izvaja s solnico (raztopino natrijevega klorida). Nova hladilna sistema bosta (podobno
kot obstoječa) zaprta-obtočna, izpuščanje odpadne hladilne vode ni predvideno; odpadna voda
(eluat) bo nastajala samo pri pripravi tehnološke vode v fazi regeneracije ionskih izmenjevalnikov
in se bo odvajala preko obstoječih odtokov V2-4 oz. V2-6. Letna količina odpadne vode (eluat),
ki bo nastajala pri regeneraciji ionskih izmenjevalnikov, bo odvisna od količine potrebne mehčane
vode. Po vsakih pripravljenih 10 m 3 mehčalne vode se bo vključila regeneracija, pri kateri bo
nastalo max. 300 L eluata. V zaprtem sistemu KA bo krožilo 13 m3 vode, v PSA hladilnem sistemu
pa 11 m3. Če se bo zaradi izhlapevanja v vsak hladilni sistem dodalo do 2 m 3 mehčalne vode
(letno 24 m3), bodo letno potrebne 3-4 regeneracije in tako bo nastalo 1,2 m 3 odpadne vode za
vsak sistem letno.
Hladilne odpadne vode po zamenjavi dveh iztrošenih hladilnih sistemov bodo nastajale samo še
pri obstoječih hladilnih sistemih HS1 in HS2. Letno bo nastajalo 440 m3 odpadnih hladilnih vod,
ki se preko odtokov V2-2 in V2-3 odvajajo v javno kanalizacijo. Pri sistemih HS3, HS4 in HS5
izpuščanje odpadnih hladilnih vod ni predvideno, razen v primeru remonta. V tem primeru se bo
hladilna voda iz sistema prečrpala na industrijsko čistilno napravo. Odpadna voda iz naprav za
pripravo vode (eluat, ki nastane pri regeneraciji mehčalne naprave) pa se skladno s 7. členom
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju odpadne vode iz naprav za hlajenje ter naprav za proizvodnjo
pare in vroče vode ne šteje za odpadno vodo.
Zamenjava sušilcev komprimiranega zraka in kompresorjev
Zamenjali se bodo trije iztrošeni sušilci komprimiranega zraka na tehnološki enoti N46 – hladilni
sistemi, in sicer P46-8, P46-9 in P46-10 v centralni kompresorski postaji (CKP), ki vsebujejo vsak
po 10 kg hladiva R22 in priključne moči 5,9 kW, s petimi novimi sušilci (P46-52, P46-53, P46-54,
P46-55 in P46-56), ki bodo vsebovali hladivo R134a, v količini vsak po 2,6 kg in priključne moči
2,7 kW. Zamenjala se bosta tudi dva kompresorja, tipa DS 200 in skupno močjo vsak po 120 kW,
z dvema novima energijsko učinkovitejšima kompresorjema, tipa DSD 205 s skupno električno
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močjo 110 kW in tipa DSDX 245, s skupno električno močjo 132 kW.
Vsi sušilci kompirmiranega zraka (obstoječi in novi, skupaj 9) se nahajajo v namenski
nadstrešnici, ob stavbi Energetike, dimenzij 4 m x 21 m (betonski temelj, kovinska konstrukcija,
»trimo izolacijske plošče«, zaprte izvedbe s prezračevalnimi rešetkami) in se bo imenovala
Sušilna postaja.
Zamenjava rezervoarja za diesel gorivo
Podzemni rezervoar za diesel gorivo Rez22, z volumnom 25 m 3, ki je v celoti izpraznjen, očiščen
in se ne uporablja več, se zamenja z nadzemnim, dvoplaščnim kovinskim rezervoarjem z
volumnom 1,5 m 3 in pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva. Rezervoar
Rez 22 se nahaja v Galvani (MEKOM), ki vključuje tudi vse tehnološke postopke v galvani
(MEKOM), zato je upravljavec določil novo oznako skladišča, in sicer SkR10, kar je določeno tudi
v prilogi 2 okoljevarstvenega dovoljenja.
Upravljavec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 10. 2020 navedel, da je
podzemni rezervoar za diesel gorivo Rez22, z volumnom 25 m3, očiščen in odstranjen z lokacije
naprave iz točke 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja in je k dopolnitvi vloge priložil fotografijo
in Odpremnico program vzdrževanje – centralne delavnice, št. 24/30622 z dne 28. 2. 2019, ki
vključuje maso tega rezervoarja (9.940 kg) ter evidenčni list št. 19/36701/113 z dne 9. 10. 2020.
Štiri dodatne naprave za kogeneracijo (SPTE)
V sklopu tehnološke enote N52 se dodajo štiri naprave za kogeneracijo različnih moči, namenjene
za soproizvodnjo električne in toplotne energije (SPTE). V vseh napravah za kogeneracijo se kot
energent uporablja zemeljski plin. Vsaka kogeneracija je priklopljena na obstoječi razvod
zemeljskega plina, ki napaja štiritaktni motor. Motor pretvori zgorevanje goriva v toplotno in
mehansko energijo, slednjo pa pretvori generator v električno energijo. Izpušnim plinom se pred
izpustom odvzame toplotna energija in vrača v sistem. Vsaka naprava za kogeneracijo je
priklopljena na obstoječi energetski sistem. Dodale se bodo naslednje naprave za kogeneracijo:
- naprava za kogeneracijo P52-5 z električno močjo 8 kW, toplotno močjo 18 kW in vhodno
toplotno močjo 28,6 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kompaktne izvedbe in se
nahaja znotraj v prostorih Energetike. Emisije snovi v zrak se vodijo preko novega izpusta Z96
z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 507991 in X = 135460;
- naprava za kogeneracijo P52-6 z električno močjo 20 kW, toplotno močjo 40 kW in vhodno
toplotno močjo 64,2 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kompaktne izvedbe in se
nahaja znotraj v toplotni postaji Orodjarna. Emisije snovi v zrak se vodijo preko izpusta Z94/1
z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 508225, X = 135278, preko katerega se vodijo tudi
emisije snovi v zrak iz kogeneracijske naprave P52-4;
- naprava za kogeneracijo P52-7 z električno močjo 876 kW, toplotno močjo 937 kW in vhodno
toplotno močjo 2067 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kontejnerske izvedbe in se
nahaja zunaj pred stavbo Energetika. Emisije snovi v zrak se vodijo preko novega izpusta Z97
z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 507952, X = 135465;
- naprava za kogeneracijo P52-8 z električno močjo 999 kW, toplotno močjo 984 kW in vhodno
toplotno močjo 2415 kW, ki bo obratovala okrog 4000 ur na leto, je kontejnerske izvedbe in se
bo nahajala zunaj pred stavbo Energetika. Emisije snovi v zrak se vodijo preko novega izpusta
Z98 z Gauss - Krügerjevimi koordinatami Y = 507972 in X = 135453.
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Naslovni organ ugotavlja, da iz Predloga programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa
emisije snovi v zrak iz SPTE s predlogom sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje
gospodinjski aparati d.o.o., Partizanska cesta 12, 3220 Velenje, št. CEVO - 396/2020-P1 z dne
21. 10. 2020, ki ga je izdelal IVD - Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor,
Valvasorjeva ulica 73, 2000 Maribor, izhaja, da se izvaja obratovalni monitoring na merilnih
mestih MMZ91, MMZ97 in MMZ98 vsake tri leta. Za merilna mesta MMZ92, MMZ93, MMZ94,
MMZ94/1 in MMZ96 se obratovalni monitoring opusti v skladu z 2. členom Uredbe o emisiji snovi
v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev (Uradni list RS, št. 17/18
in 59/18) (efektivna moč je manjša ali enaka 560 kW in zanje je izdano potrdilo o tipski odobritvi,
iz katerega je razvidno, da so emisije snovi v zrak v skladu z zahtevami predpisa, ki ureja emisije
plinastih onesnaževal in delcev iz motorjev z notranjim zgorevanjem, namenjenih za vgradnjo v
necestne premične stroje). Izvedeno certificiranje po DIN 4709 za motorje do 20 kW električne
moči pri procesu SPTE z izračunom prihranka primarne energije v skladu z Direktivo 2012/27/EU.
Zmanjšanje proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov in rezervoarjev
Zmanjšala se bo proizvodnja hladilno zamrzovalnih aparatov, in sicer bodo izločene določene
tehnološke enote oziroma posamezni deli tehnoloških enot, in sicer bodo spremembe na
tehnoloških enotah N3 (Plastika - preoblikovanje termoplastov), N4 (Plastika - Signacija), N11
(Razrez pločevine, preoblikovanje in dodelava), N12 (Preoblikovanje termoplastov s tehnologijo
vakuumiranja), N15 (Izoliranje s poliuretansko peno) in N16 (Montaža).
Na tehnološki enoti N3 se izloči vakuumirka (P3-4) in z njo povezan izpust Z7, odstranil se bo
ekstrudor Kuhne (P3-5), ki se uporablja za ekstrudiranje plošč PS in z njim povezan izpust v zrak
Z8, odstranil se bo tudi nedelujoč ekstrudor Reifenhaeusser (P3-6) in izpust Z9.
V tehnološkem procesu preoblikovanja termoplastov (N3) se proizvajajo plastični deli predvsem
za hladilno-zamrzovalne in pralno-pomivalne aparate. Največ se uporablja material SB (stirenbutadien) 95%, nato ABS (akrilonitril-butadien-stiren) in PE (polietilen) za folijo. Osnovi postopek
za predelavo plastike je brizganje. Brizganje je proces, kjer se talina termoplastične mase potisne
v orodje, zapre v orodje in v orodju se izdelek nato tudi ohladi (dobi želeno obliko). Stroji za
obdelavo plastike imajo urejena ventilatorska odsesavanja, če postopek to zahteva. V obratu se
nahajajo stroj za izdelavo PE folije ter stroji za brizganje plastike (kadi pralnih strojev, različnih
posodic, gumbi, letve, predali, itd). Odpadna plastika, ki nastaja v procesu preoblikovanja plastike
se vrača nazaj v proces in ponovno uporabi.
Na tehnološki enoti N4 bo odstranjen gorilnik na P4-5, izpust Z15 pa ostane.
V Signaciji se izvaja avtomatsko tiskanje napisov na različne sestavne dele gospodinjskih
aparatov. Barvne mešanice se nanašajo na površine plastičnih delov s pomočjo sitotiska.
Potiskani deli nato potujejo skozi sušilne komore, kjer se barva posuši. Linije za tiskanje imajo
urejena ločena odsesovanja odpadnih plinov v zunanje okolje.
Na tehnološki enoti N11 bo odstranjena linija za izdelavo vrat in ohišij OLMA.
V surovinskem oddelku se pločevina z mehanskimi postopki preoblikuje v posamezne polizdelke
ohišij, vrat, ojačitev, in vodil, ki so sestavni del končnega gospodinjskega aparata. Na liniji Esimec
se izdelujejo kovinski sestavni deli iz hladno valjane pločevine ali nerjaveče pločevine ter nahajajo
še ostali stroji za: točkanje, razrezovanje in mehansko izsekovanje, linija za izdelavo polizdelkov
za pomivalne stroje, stroji za ravnanje in upogibanje pločevine, stiskalnice.

24

Na tehnološki enoti N12 bosta izločeni vakuumirki, ki se uporabljata za izdelavo notranjih delov
hladilno zamrzovalnih aparatov P12-1 in P12-7 in povezana izpusta Z28 in Z68.
Vakuumiranje je postopek, kjer se ekstrudirane plošče PS zmehčajo do zmehčišča in se nato s
pomočjo vakuuma v vakuumirki oblikujejo po želenem modelu, nastane t.i. celica (notranjost
hladilnika).
Na tehnološki enoti N15 bo skoraj v celoti odstranjen del, ki se nanaša na izoliranje s
poliuretansko peno P15-1, odstranijo se maske za linijo 2 in izpust Z69 (ostaneta dve maski za
linijo 1 in izpust Z87) ter P15-6, P15-7 in pripadajoča izpusta Z74 in Z75.
Izoliranje s poliuretansko peno se izvaja za vse obode in vrata hladilno zamrzovalnih aparatov.
Surovine, ki vstopajo v proces izoliranja s poliuretansko peno so ciklopentan pomešan s poliolom
ter izociant. Parni tlak za ciklopentan pri 20°C je 34,8 kPa.
Na tehnološki enoti N16 bo odstranjena linija 2 (P16-2) in z njo povezana izpusta Z30 in Z31.
V Montaži se na s poliuretansko peno izolirana ohišja sestavijo vsi sestavni deli aparata in
komponente hladilnega sistema. Po varjenju komponent hladilnega sistema se aparati ustrezno
vakuumirajo in napolnijo s hladilnim medijem ter ultrazvočno zavari polnilna cev. Kot hladilni medij
se uporablja pretežno izobutan (R600a), v manjši pa R134a. Za toplotne črpalke se uporablja
R134a ali R407c. V sklopu montaže so postavljene še robotske celice za izdelavo delov
pomivalnih strojev ter sestava pomivalnih strojev in toplotnih črpalk.
Zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov bodo iz uporabe izločeni
rezervoarji, ki vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija
hladilno-zamrzovalnih aparatov). Iz uporabe bodo izločeni rezervoarji Rez43, Rez44, Rez45,
Rez46, Rez48, Rez49, Rez50 in Rez51, v katerih se je skladiščil polilol in rezervoarji Rez55,
Rez57 in Rez58, v katerih se je skladiščil izocianat.
Upravljavec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 10. 2020 navedel, da za
skladiščenje poliola ostane v uporabi samo rezervoar Rez47, za skladiščenje izocianata pa
ostane v uporabi samo rezervoar Rez56. Ostali rezervoarji Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48,
Rez50, Rez51, Rez55, Rez57, Rez58 so očiščeni in v fazi plombiranja ter še ostajajo na lokaciji
naprave (v uporabi ne bodo več). Upravljavec je k dopolnitvi vloge priložil tudi ponudbo Kemisa
za čiščenje cistern in dva evidenčna lista št. 19/36701/469 in 19/36701/483 z dne 12. 10. 2020
za odvoz odpadnega poliola (16 03 05*) in odpadnega izocianata (08 05 01*).
Upravljavec je v dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 9. 2. 2021 navedel, da se
rezervoarja Rez47 in Rez56 nahajata v HZAP, vendar je dodelil oznako skladišča SkR4, ki
natančneje določa lokacijo rezervoarjev za poliol in izocianat, kar je določeno tudi v prilogi 2
okoljevarstvenega dovoljenja. Nadalje je upravljavec navedel, da se Rez1, v katerem se skladišči
ciklopentan, nahaja v HZPA, vendar je dodelil novo oznako skladišča, in sicer SkR2 - Skladišče
ciklopentana in dušika.
V dopolnitvi vloge, ki jo je naslovni organ prejel dne 23. 10. 2020 in 9. 2. 2021, je upravljavec
navedel tudi razne posode, kadi, kontejnerje in silose, v katerih se skladiščijo določene kemikalije
in snovi, ki so del določenega tehnološkega postopka, in se bodo na lokaciji naprave iz točke
1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja nahajale tudi po nameravani spremembi, in sicer:
 CČN, kjer se v skladišču SkR1, z volumnom 30,65 m 3, nahajajo:
- poktita kad iz polipropilena (Rez2), volumna 2 m 3, ki služi kot pripravljalna kad v CČN, kjer
se tekočina v kadi nahaja samo ob pripravi, in sicer natrijev metabisulfit,
25












- zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez3), volumna 2 m 3, ki služi kot dozirna
posoda za natrijev metabisulfit,
- pokrita kovinska in gumijasta kad (Rez4), volumna 2 m 3, ki služi kot pripravljalna kad v
CČN, kjer se tekočina v kadi nahaja samo ob pripravi, in sicer žveplova kislina,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez5), volumna 5 m 3, ki služi kot dozirna
posoda v CČN, in sicer za kalcijev hidroksid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez6), volumna 10 m 3, ki služi kot dozirna
posoda v CČN, in sicer za žveplovo kislino,
- zaprta kovinska posoda s pokrovom, iz nerjavečega materiala (Rez7), volumna 5 m 3, ki
služi kot pripravljalna kad v CČN, in sicer za kalcijev hidroksid,
- pokrita polipropilenska kad, valjaste oblike (Rez8), volumna 2 m 3, za kalcijev hidroksid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez9), volumna 1,2 m 3, ki služi kot dozirna
posoda, in sicer za železov triklorid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez10), volumna 0,25 m 3, ki služi kot dozirna
posoda, in sicer za natrijev sulfid,
- zaprta posoda s pokrovom, iz polipropilena (Rez11), volumna 1,2 m3, ki služi kot dozirna
posoda v CČN, in sicer za anionski poli elektrolit na osnovi poliakrilamidov,
HZPA, kjer se v skladišču SkR2, z volumnom 61 m 3, nahaja poleg rezervoarja Rez1
(ciklopentan), tudi nadzemni dvoplaščni rezervoar pod tlakom, z dvojno steno (Rez60),
volumna 11 m3, za dušik,
HZPA – lakirnica, kjer se v skladišču SkR3, z volumnom 4 m 3, nahajajo:
- plastični kontejner (Rez69), volumna 1 m 3, za raztopino za fosfatiranje (nanokeramika),
- plastični kontejner (Rez70), volumna 1 m 3, za industrijski detergent,
- plastični kontejner (Rez71), volumna 1 m 3, za natrijev hidroksid,
- plastični kontejner (Rez72), volumna 1 m 3, za klorovodikovo kislino,
HZPA – črpališče, kjer se v skladišču SkR4, z volumnom 366 m 3, poleg rezervoarjev
Rez43 - Rez46, Rez48 – 51 in Rez 55, Rez57 in Rez58 (prazni in v postopku plombiranja) ter
rezervoarjev Rez47 (poliol) in Rez56 (izocianat) nahajajo tudi:
- nadzemni kovinski rezrevoar pod tlakom (Rez59), volumna 21,5 m3, za freon R-134a,
- jekleni prevozni rezervoar pod tkakom (Rez61), volumna 0,95 m 3, za izobutan,
- jekleni stabilni rezervoar pod tkakom (Rez62), volumna 2,75 m 3, za izobutan,
- tlačni posodi (Rez67 in Rez68), vsaka z volumnom 0,9 m 3 (828 kg), za utekočinjen plin
R407c, ki pa sta prazni,
KA – lakirnica, kjer se v skladišču SkR5, z volumnom 1 m 3, nahaja premični plastični kontejner
(Rez73), volumna 1 m3, za raztopino za fosfatiranje (nanokeramika),
KA – emajlirnica, kjer se v skladišču SkR6, z volumnom 17,5 m3, nahajajo:
- zaprte kovinske posode s pokrovom (Rez25 – Rez39 in Rez41), vsaka z volumnom 1 m 3,
za emajni šliker (vodna suspenzija steklene frite),
- zaprti plastični posodi s pokrovom (Rez47 in Rez75), vsaka z volumnom 1 m 3, za
industrijski detergent,
GALVANA – galvanska linija, kjer se v skladišču SkR7, z volumnom 12 m 3, nahajajo:
- zaprti posodi s pokrovom iz polipropilena (Rez12 in Rez13), vsaka z volumnom 1,1 m 3, za
kromovo kislino,
- zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez14), volumna 2,4 m 3, za kromov elektrolit,
- zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez15), volumna 1,2 m 3, za nikljev elektrolit,
- zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena (Rez16), volumna 0,5 m 3, za žveplovo kislino,
- zaprta posoda s pokrovom iz polipropilena, valjaste oblike (Rez17), volumna 0,5 m 3, za
nikljev elektrolit,
- plastični kontejner (Rez18), volumna 0,8 m 3, za industrijski detergent,
- plastični kontejner (Rez19), volumna 1 m 3, za žveplovo kislino,
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- zaprti posodi s pokrovom, iz polipropilena (Rez20 in Rez 21), vsaka volumna 1,1 m3, za
izpirno vodo po pranju (razmaščevanju) (Rez20) in izpirno vodo po pranju Ni ventilacije
(Rez21);
- plastični kontejnerji (Rez76 – Rez79), vsak z volumnom 0,3 m 3, za Nickel Additive
SLOTONIK L (Rez76), Nickel Additive SLOTONIK 11 (Rez77), Nickel Additive BFL
(Rez78) in Brightener SLOTONIK 22 (Rez79),
PSA – lakirnica, kjer se v skladišču SkR8, z volumnom 0,5 m 3, nahajata plastična
kontejnerja - dozirni posodi (Rez85 in Rez 86), vsak z volumnom 0,25 m 3, za GARDOBOND
R 2901 E (Rez85) in GARDOCLEAN 5183 (Rez81),
PSA, kjer se v skladišču SkR9, z volumnom 3,2 m 3, nahaja kovinski rezervoar z dvojnim dnom
(Rez63), za utekočinjen argon;
Šprinkler sistem, kjer se v skladišču SkR11, z volumnom 9,36 m 3, nahajajo:
- kovinska rezervoarja (Rez64 in Rez65), vsak z volumnom 1,65 m 3, za diesel,
- kovinski rezervoar z gumijasto dušo (Rez66), volumna 3,06 m 3, za penilo,
Plastika, kjer se v skladušču SkS1, z volumnom 700 m 3, nahajajo kovinski silosi, valjaste
oblike (Sil1 – Sil7), vsak volumna 100 m3, za plastični granulat ABS (Sil1) in plastični granulat
PP (Sil2 – Sil7),
CČN, kjer se v skladišču SkS2, z volumnom 17 m 3, nahaja kovinski silos (Sil8), volumna 17 m3,
za hidrirano apno.

Zamenjava žgalne peči
Zamenjala se bo obstoječa žgalna peč proizvajalca Eisenmann (Črna peč), ki je sestavni del linije
KA za emajliranje s predhodnim luženjem v dvokraki lužilni liniji Konti 1 (N23), s pečjo proizvajalca
VET (Črna peč), ki bo imela 15 gorilnikov. Nova žgalna peč proizvajalca VET bo nameščena na
isti lokaciji v prostoru hale kot je peč Eisenmann. Po nameravani spremembi se ne spremeni
kapaciteta proizvodnje in materiali za emajliranje, prav tako se ne spremeni postopek emajliranja,
izboljšala pa se bo energijska učinkovitost peči. Pripadajoča naprava za čiščenje fluoridov
(absorber fluoridov) ostaja ista, se pa prestavita za nekaj metrov izpust Z64 iz naprave za čiščenje
fluoridov in izpust Z63 iz gorilnikov. Nove Gauss Krügerjeve koordinate so za izpust Z63: X =
135324, Y = 507977 in za izpust Z64: X = 135328, Y = 507981. Izpust Z63 se preimenuje v izpust
Z99, izpust Z64 pa se preimenuje v izpust Z100.
Postopek emajliranja se po nameravani spremembi ne spremeni in poteka kot je opisano v
nadaljevanju. Pri postopku emajliranja se izvaja površinska zaščita polizdelkov iz železne
pločevine, ki so namenjeni za izdelavo kuhalnih aparatov (KA). Celoten proces površinske zaščite
v grobem sestoji iz predobdelave pločevine, sušenje obdelovancev, nanosa emajla
(elektrostatsko) in nato žganja emajla v emajliranih pečeh. Za emajliranje se uporabljajo emajli
različnih kvalitet in barv. Osnovna sestavina vseh emailov je frita, ki je zmes anorganskih
kemijskih snovi, pridobljena z naglo ohladitvijo raztaljene kompleksne kombinacije materialov, pri
čemer se zadržijo, tako proizvedene kemijske snovi kot nemigratorne komponente steklasih
trdnih kosmičev ali granul. Glavne sestavine frit so okisi kovine, v kombinacijo teh snovi so lahko
vključeni tudi fluoridi teh elementov. Emailirani polizdelki so primerni za stik z živili. Emailirani
polizdelki se na koncu tehnološkega postopka zapekajo v žgalni peči Ferro (»Bela peč«) in žgalni
peči VET (»Črna peč«). Polizdelki z nanosom emaila potujejo z določenim takotom skozi
emeilirani peči, kjer poteka proces ''žganja'' emaila pri temperaturi od 830oC do 850oC. Ogrevanje
peči se izvaja z zemeljskim plinom indirektno, tako, da obdelovanci ne pridejo v stik z zemeljskim
plinom. Obe peči sta v rahlem podtaku, da plini ne uhajajo v okolico.
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Sprememba oz. poprava koordinat za izpust Z65
Upravljavec je v prijavi in v vlogi navedel, da je pri preverjanju Gauss-Krügerjevih koordinat v
okoljevarstvenem dovoljenju ugotovil tiskarsko napako za izpust Z65, in sicer so pravilne
koordinate za izpust Z65: X = 135314, Y = 507969. Upravljavec nadalje navaja, da v proizvodnem
postopku ni nobenih sprememb.

III.
Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega. Skladno z
desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo
onesnaževanje okolja večjega obsega se glede vprašanj o obsegu in vsebini okoljevarstvenega
dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki urejajo okoljevarstvene
zahteve za obratovanje naprave. V skladu z 32. členom prehodnih in končnih določb Uredbe o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega naslovni
organ v odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja ni vključil zahtev iz druge in tretje
alineje petega odstavka 24. člena in zahteve iz druge alineje šestega odstavka 24. člena citirane
uredbe, saj za upravljavca še ni nastopila obveznost predložitve izhodiščnega poročila.
Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje
naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,
zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena in 1. točke prvega odstavka
78. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja.
Zaradi spremembe predpisov, navedenih v točki I obrazložitve te odločbe, je naslovni organ po
uradni dolžnosti spremenil točko 2.2.23 in črtal točke 2.2.14, 2.3.10 in 2.3.15 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja kot izhaja iz nadaljevanja obrazložitve te odločbe.
Na podlagi pravnih podlag, ki so navedene v nadaljevanju obrazložitve te odločbe, je naslovni
organ določil zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote
v vode in zahteve v zvezi s skladiščenjem nevarnih tekočin.
Naslovni organ je spremenil točko 1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v
vlogi, in sicer je spremenil v točki B) šesto alinejo, v kateri ni več polnilne linije 2, 3 in 4, ki so bile
odstranjene in niso več v uporabi. Nadalje je naslovni organ v točki D) spremenil poimenovanje
Programa PPA – proizvodnje pralnih strojev, sušilnikov perila in mini kuhinj v Program PSA –
proizvodnje pralno sušilnih aparatov, kot je razvidno iz točke I./1 izreka te odločbe.
Kot izhaja iz točke I./2 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.1.4 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi v točki A) črtal izpuste Z7,
Z8 in Z9, v točki B) črtal izpuste Z28, Z69, Z74 in Z75, v točki C) črtal izpusta Z63 in Z64 ter dodal
nova izpusta Z99 in Z100 in v točki E) dodal tri nove izpuste Z96, Z97 in Z98. Naslovni organ
ugotavlja, da so izločeni določeni deli tehnoloških enot in z njimi povezani izpusti, in sicer N3
(vakuumirka z izpustom Z7, ekstrudor Kuhne z izpustom Z8 in ekstrudor Reifenhaeusser z
izpustom Z9), N12 (dve vakuumirki z izpustoma Z28 in Z68), N15 (maske za linijo 2 z izpustom
Z69, maske z izpustoma Z74 in Z75) in N16 (linija 2 z izpustoma Z30 in Z31). Nadalje naslovni
organ ugotavlja, da se na tehnološki enoti N23 prestavita izpusta Z63 in Z64 oziroma dodata
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izpusta Z99 in Z100, dodajo se tudi štiri nove naprave za kogeneracijo (N52) s tremi novimi izpusti
Z96, Z97 in Z98.
Kot izhaja iz točke I./3 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.1.6 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi črtal izpust Z64 in dodal
izpust Z100 v skladu s prvim odstavkom 42. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih
virov onesnaževanja.
Naslovni organ je spremenil točko 2.1.11 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi
podatkov v vlogi, in sicer je spremenil poimenovanje oz. uvrstitev kurilnih naprav med male in
srednje kurilne naprave v skladu s prvim odstavkom 2. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev in določil vrsto goriva skladno z
drugim odstavkom 7. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
kot izhaja iz točke I./4 izreka te odločbe.
Naslovni organ je spremenil točko 2.2.3 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov
v vlogi, in sicer je črtal izpuste Z7, Z8, Z9 in Z28, kot izhaja iz točke I./5 izreka te odločbe v skladu
s prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja. Naslovni organ ugotavlja, da so na tehnološki enoti N3 odstranjeni vakuumirka
z izpustom Z7, ekstrudor Kuhne z izpustom Z8, ekstrudor Reifenhaeusser z izpustom Z9 ter
izpust Z28, in sicer izpust iz preoblikovanja termoplastov (N12).
Naslovni organ je spremenil točko 2.2.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov
v vlogi, in sicer je črtal izpusta Z30 in Z31, kot izhaja iz točke I./6 izreka te odločbe v skladu s
prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja. Naslovni organ ugotavlja, da je na tehnološki enoti N16 odstranjena linija 2 in z
njo povezana izpusta Z30, Z31.
Kot izhaja iz točke I./7 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.11 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi in v skladu s prvim in tretjim
odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja črtal
izpust Z64 ter dodal izpust Z100 (izpust iz linije KA za emajliranje s predhodnim luženjem – N23).
Kot izhaja iz točke I./8 izreka te odločbe, je naslovni organ v točki 2.2.12 izreka okoljevarstvenega
dovoljenja spremenil Gauss – Krügerjevi koordinati za izpust Z65 iz Y = 507743, X = 135500 v Y
= 507969, X = 135314. Naslovni organ ugotavlja, da je upravljavec v vlogi navedel, da je pri
preverjanju Gauss-Krügerjevih koordinat v okoljevarstvenem dovoljenju ugotovil tiskarsko
napako za izpust Z65, in sicer so pravilne koordinate za izpust Z65: X = 135314, Y = 507969.
Upravljavec nadalje navaja, da v proizvodnem postopku ni nobenih sprememb.
Naslovni organ je spremenil točko 2.2.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi
podatkov v vlogi, in sicer je črtal izpuste Z69, Z74 in Z75, kot izhaja iz točke I./9 izreka te odločbe
v skladu s prvim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.. Naslovni organ ugotavlja, da so izločeni določeni deli tehnološke enote N15, in
sicer maske za linijo 2 z izpustom Z69 in maske z izpustoma Z74 in Z75.
Kot izhaja iz točke I./10 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 2.2.14 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi predloženih podatkov upravljavca in v skladu s tretjim
odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in petim odstavkom
23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih
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motorjev ni določil mejnih vrednosti emisije snovi v zrak. Upravljavec male in srednje kurilne
naprave uporablja izključno za tehnološke namene in bo pooblaščeni serviser proizvajalca
naprave/gorilnika najmanj enkrat letno zagotavljal nastavitev zgorevanja.
Kot izhaja iz točke I./11 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.2.17 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi dodal izpuste Z94/1, Z96,
Z97 in Z98 ter v Preglednici 18 določil mejne vrednosti na merilnem mestu MMZ91 skladno z
2. in 3. točko prvega odstavka 19. člena in drugo alinejo prvega odstavka ter 1., 2. točko drugega
odstavka 35. člena in v Preglednici 18a določil mejne vrednosti na merilnih mestih MMZ97 in
MMZ98 skladno s 1. in 2. točko drugega odstavka 19. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.
Naslovni organ je spremenil točko 2.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je dodal
zahtevo glede izvajanja obratovalnega monitoringa na podlagi prvega odstavka 37. člena Uredbe
o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja, kot izhaja iz točke I./12 izreka te
odločbe.
Naslovni organ je spremenil točko 2.3.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov
v vlogi, zmanjšanje proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov, odstranjene tehnološke enote in
z njimi povezani izpusti Z7, Z8, Z9, Z28, Z30 in Z30, in sicer je črtal merilna mesta MMZ7, MMZ8,
MMZ9, MMZ28, MMZ30 in MMZ31, kot izhaja iz točke I./13 izreka te odločbe.
Naslovni organ je spremenil točko 2.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov
v vlogi, in sicer je črtal merilno mesto MMZ64 in dodal MMZ100, kot izhaja iz točke I./14 izreka te
odločbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
Naslovni organ je spremenil točko 2.3.9 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov
v vlogi, in sicer je črtal merilna mesta MMZ69, MMZ74 in MMZ75, kot izhaja iz točke I./15 izreka
te odločbe v skladu z drugim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremičnih virov onesnaževanja.
Kot izhaja iz točke I./16 izreka te odločbe, je naslovi organ črtal točko 2.3.10 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi predloženih podatkov in v skladu s tretjim odstavkom
21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in petim odstavkom 23. člena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev.
Za kurilne naprave, ki proizvajajo toploto za tehnološke procese ni treba zagotavljati
obratovalnega monitoringa.
Kot izhaja iz točke I./17 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 2.3.15 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, ker upravljavcu v skladu s spremenjeno Uredbo o emisiji snovi v
zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in nepremičnih motorjev ni treba več poročati o
obratovalnem času motorjev z notranjim izgorevanjem.
Kot izhaja iz točke I./18 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.3.21 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi in priloženega Predloga
programa prvih meritev in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE s predlogom
sprememb iz drugih naprav podjetja Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12,
3320 Velenje, št. poročila: CEVO – 369/2020-P1, IVD Maribor z dne 21. 10. 2020 določil izvajanje
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občasnih meritev na merilnih mestih MMZ91, MMZ97 in MMZ98 vsako tretje leto v skladu s prvim
odstavkom 39. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
Kot izhaja iz točke I./19 izreka te odločbe, je naslovni organ dodal novo točko 2.3.22 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je določil izvedbo prvih meritev emisije snovi v zrak na
novih napravah za kogeneracijo z izpusti Z97 in Z98 na podlagi Predloga programa prvih meritev
in obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak iz SPTE s predlogom sprememb iz drugih
naprav podjetja Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje, št.
poročila: CEVO – 369/2020-P1, IVD Maribor z dne 21. 10. 2020 in skladno s prvim odstavkom
38. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja.
Kot izhaja iz točke I./20 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 2.3.23 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi predloženih podatkov upravljavca in v skladu
s tretjim odstavkom 21. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz malih kurilnih naprav in petim
odstavkom 23. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz srednjih kurilnih naprav, plinskih turbin in
nepremičnih motorjev določil, da upravljavcu ni treba zagotavljati obratovalnega monitoringa na
malih in srednjih kurilnih napravah iz točke 1 izreka te odločbe z oznako N4, N13, N22, N23 in
N33, ker bo upravljavec teh kurilnih naprav najmanj enkrat letno zagotovil nastavitev zgorevanja
s strani servisa, ki ga je za to pooblastil proizvajalec kurilne naprave.
Naslovni organ je spremenil točko 2.3.25 izreka okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi
podatkov v vlogi, da se ukinjajo določene tehnološke enote z izpusti, in sicer je črtal merilna
mesta MMZ7, MMZ8, MMZ9, MMZ30 in MMZ31, kot izhaja iz točke I./21 izreka te odločbe v
skladu z drugim in tretjim odstavkom 41. člena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja.
Naslovni organ je v točki I./22 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Uradni list RS št.
64/12, 64/14 in 98/15) spremenil točko 3.1.10 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtal
merilna mesta MMV2-4, MMV2-5 in MMV2-6, ker meritve na teh merilnih mestih niso več
predpisane.
Naslovni organ je v točki I./23 izreka te odločbe na podlagi četrte in dvanajste alineje 26. člena
Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil
točko 3.2.4 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi zaradi
sprememb hladilnih sistemov črtal količine industrijske odpadne vode iz hladilnega sistema KA
(HS3), odtok V2-4, in hladilnega sistema PSA (HS5), odtok V2-6, ker v teh dveh hladilnih sistemih
ne nastaja več industrijska odpadna voda.
Naslovni organ je v točki I./24 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko
3.2.5 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je na podlagi podatkov v vlogi zaradi sprememb
hladilnih sistemov črtal merilna mesta MMV2-3, MMV2-4, MMV2-5 in MMV2-6, ker meritve na teh
merilnih mestih niso več predpisane.
Naslovni organ je v točki I./25 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko
3.3.1 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je določil merilna mesta, na katerih je treba
izvajati meritve industrijske odpadne vode, in predpisal čas in frekvenco vzorčenja.
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Naslovni organ je v točki I./26 izreka te odločbe na podlagi tretje alineje 25. člena Uredbe o emisiji
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko 3.3.2
izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je na podlagi podatkov v vlogi in izjave upravljavca v
primeru praznjenja hladilnega sistema, HS3, HS4 ali HS5, pri katerih med delovanjem industrijska
odpadna voda ne nastaja, predpisal čiščenje hladilne vode iz sistema na industrijski čistilni napravi
upravljavca.
Naslovni organ je v točki I./27 izreka te odločbe na podlagi enajste alineje 26. člena Uredbe o
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo spremenil točko
3.3.6 izreka okoljevarstvenega dovoljenja tako, da je črtal merilna mesta MMV2-3, MMV2-4,
MMV2-5 in MMV2-6, ker meritve na teh merilnih mestih niso več predpisane.
Kot izhaja iz točke I./28 izreka te odločbe, je naslovni organ črtal točko 8.1.3 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, ker se za skladiščenje diesel goriva več
ne uporablja podzemni rezervoar. Naslovni organ ugotavlja, da iz podatkov v vlogi izhaja, da se
podzemni rezervoar za diesel gorivo Rez22, z volumnom 25 m3 ne uporablja več, in bo zamenjan
z nadzemnim, dvoplaščnim kovinskim rezervoarjem z volumnom 1,5 m3 s pripadajočo instalacijo
za polnjenje in praznjenje diesel goriva.
Kot izhaja iz točke I./29 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.1.4 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je črtal rezervoarje Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48,
Rez49, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57 in Rez58 na podlagi podatkov v vlogi ter v skladu s 7. členom
Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah (Uradni list RS, št.
104/09, 29/10 in 105/10) določil zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu, in sicer za rezervoarja
Rez47 in Rez 56. Zaradi zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov bodo iz uporabe
izločeni rezervoarji, ki vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PURizolacija hladilno-zamrzovalnih aparatov).
Kot izhaja iz točke I./30 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.1.6 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal rezervoarje Rez43,
Rez44, Rez45, Rez46, Rez48, Rez49, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57 in Rez58 ter v skladu s
7. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah določil
zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu, in sicer za rezervoarja Rez47 in rez56. Zaradi zmanjšanja
proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov bodo iz uporabe izločeni rezervoarji, ki vsebujejo
osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija hladilno-zamrzovalnih
aparatov).
Kot izhaja iz točke I./31 izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 8.1.8 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je dodal rezervoar Rez22 ter v
skladu s 7. členom Uredbe o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih posodah
določil zahteve v zvezi z rezervoarji v objektu, in sicer za rezervoarja Rez1 in Rez22. Za
skladiščenje diesel goriva se bo po nameravani spremembi uporabljal nadzemni, dvoplaščni
kovinski rezervoar Rez22, volumna 1,5 m3, s pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje
diesel goriva.
Kot izhaja iz točke I./32 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi spremenil
točko 8.1.13 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v oklepaju črtal skladišče MEKOM in
nadomestil skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4. Naslovni organ ugotavlja, da se za
skladiščenje diesel goriva ne bo več uporabljal podzemni, dvoplaščni, rezervoar Rez22, volumna
25 m3, temveč se bo uporabljal nadzemni, dvoplaščni rezervoar Rez22, volumna 1,5 m3, s
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pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva.
Kot izhaja iz točke I./33 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov v logi spremenil
točko 8.1.14 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v oklepaju črtal skladišče MEKOM in
nadomestil skladišče HZPA s skladišči SkR2 in SkR4. Naslovni organ ugotavlja, da se za
skladiščenje diesel goriva ne bo več uporabljal podzemni, dvoplaščni, rezervoar Rez22, volumna
25 m3, temveč se bo uporabljal nadzemni, dvoplaščni rezervoar Rez22, volumna 1,5 m3, s
pripadajočo instalacijo za polnjenje in praznjenje diesel goriva.
Kot izhaja iz točke I./34 izreka te odločbe, je naslovni organ na podlagi podatkov v vlogi spremenil
točko 8.1.15 izreka okoljevarstvenega dovoljenja, v kateri je v oklepaju nadomestil skladišče HZPA
s skladišči SkR2 in SkR4.
Naslovni organ je v točki I./35 izreka te odločbe spremenil prilogo 1 okoljevarstvenega dovoljenja
na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal rezervoarje Rez43, Rez44, Rez45, Rez46, Rez48,
Rez49, Rez50, Rez51, Rez55, Rez57 in Rez58. Naslovni organ ugotavlja, da bodo zaradi
zmanjšanja proizvodnje hladilno-zamrzovalnih aparatov iz uporabe izločeni rezervoarji, ki
vsebujejo osnovne kemikalije za tvorjenje poliuretanske pene-PUR (PUR-izolacija hladilnozamrzovalnih aparatov).
Naslovni organ je v točki I./36 izreka te odločbe spremenil prilogo 2 okoljevarstvenega dovoljenja
na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je zamenjal dva hladilna sistema v programu Kuhalnih
aparatov (KA) in v programu Pralno-sušilnih aparatov (PSA) z dvema energijsko učinkovitima
hladilnima sistemoma. V programu KA so zamenjani trije kompresorski hladilni sistemi s količino
hladiva 3 x 60 kg (R22) in hladilne moči 3 x 200 kW z enim kompresorskim sistemom s količino
hladiva 80 kg (R134a) in hladilno močjo 730 kW. V programu PSA so zamenjani trije kompresorski
sistemi s količino hladiva 2 x 60 kg (R22) in 1 x 95 kg (R407c), s hladilno močjo 3 x 200 kW z enim
kompresorskim sistemom s količino hladiva 60 kg (R134a) in hladilno močjo 560 kW.
Naslovni organ je v točki I./37 izreka te odločbe spremenil preglednico 1 v prilogi 4
okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi podatkov v vlogi, in sicer je črtal izpuste Z7, Z8, Z9, Z28,
Z30, Z31, Z69, Z63, Z64, Z74, Z75 ter dodal izpuste Z96, Z97, Z98, Z99 in Z100. Naslovni organ
ugotavlja, da se je zmanjšala proizvodnja hladilno-zamrzovalnih aparatov in so izločeni določeni
deli tehnoloških enot in z njimi povezani izpusti, in sicer N3 (vakuumirka z izpustom Z7, ekstrudor
Kuhne z izpustom Z8 in ekstrudor Reifenhaeusser z izpustom Z9), N12 (dve vakuumirki z
izpustoma Z28 in Z68), N15 (maske za linijo 2 z izpustom Z69, maske z izpustoma Z74 in Z75) in
N16 (linija 2 z izpustoma Z30 in Z31). Nadalje naslovni organ ugotavlja, da se dodajo štiri nove
naprave za kogeneracijo (N52) s tremi novimi izpusti Z96, Z97 in Z98.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke
II. izreka te odločbe.

IV.
V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te
odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je
bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.
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V.
Skladno z določbo petega odstavka 78. člena ZVO-1 pritožba zoper točke izreka te odločbe, na
podlagi katerih je bilo okoljevarstveno dovoljenje spremenjeno po uradni dolžnosti ne zadrži njene
izvršitve, zato je bilo odločeno kot to izhaja iz točke IV. izreka te odločbe.
V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 34/21) in na podlagi
vašega soglasja vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato vročitev na podlagi četrtega
odstavka 306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega
dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba
se vloži pisno, in sicer po pošti na naslov Agencije Republike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, 1000 Ljubljana ali na elektronski naslov gp.arso@gov.si. 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 25518-7111002-35406021.
Pri nastanku vsebine tega dokumenta so
sodelovale naslednje uradne osebe:
Mateja Artnak, podsekretarka
Nikolaj Grgurevič, višji svetovalec I
Janez Jeram, podsekretar
Postopek vodila:
dr. Tanja Kurbus
podsekretarka

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:
- Gorenje gospodinjski aparati, d.o.o., Partizanska cesta 12, 3320 Velenje – po elektronski
pošti (marija.ferk@gorenje.com)
Poslati po 16. odstavku 77. člena in 7. odstavku 78. člena ZVO-1:
- Mestna občina Velenje, Titov trg 1, 3320 Velenje - po elektronski pošti (info@velenje.si),
- Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si)
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