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Datum: 3. 8. 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, 64/19, 64/21, 90/21 in 117/21) ter na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07ZPNačrt, 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 upravni zadevi spremembe
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja
večjega obsega, na zahtevo upravljavca STONEX, geotehnologija, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, ki ga zastopa direktor Marjan Urleb, naslednjo
ODLOČBO
I.
Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-5/2014-19 z dne 31.7.2014, ki je bilo spremenjeno z
odločbama št. 35406-45/2014-2 z dne 22.8.2014 in št. 35406-33/2021-4 z dne 21. 5. 2021, za
obratovanje naprave za predelavo zemeljskega izkopa v gradbeni proizvod, s proizvodno
zmogljivostjo predelave 325 ton onesnažene zemljine na dan, ki se nahaja na lokaciji Gaberje Jug, izdano upravljavcu STONEX, geotehnologija, d.o.o., Cesta Leona Dobrotinška 18, 3230
Šentjur (v nadaljevanju: upravljavec), se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te
odločbe:
1. Točka 4.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:
4.1.12 Upravljavec mora zagotoviti:
 da se vsi dovozi in odvozi odpadkov ter vgradnja nastale predelane snovi na zemljiščih v
k.o. Spodnja Hudinja s parcelnimi številkami 1620/7, 1620/8, 1620/12, 1620/17, 1620/36,
1620/39, 1620/45, 1620/51, 1699, izvajajo od ponedeljka do petka, in sicer v dnevnem
času med 6. in 18. uro;
 da se vsi dovozi in odvozi odpadkov ter vgradnja nastale predelane snovi na zemljiščih v
k.o. 1082 Teharje s parcelnimi številkami 2507/1, 285, 276/5, 277/3 in 282/3, v k.o. 1077
Celje s parcelnimi številkami 300/7, 300/1 in 300/21, in v k.o. 1074 Spodnja Hudinja s
parcelnimi številkami 1625/1, 1631, 1624 in 1623, izvajajo od ponedeljka do petka, in sicer
v dnevnem času med 6. in 18. uro ter ob sobotah v dnevnem času med 6. in 14. uro.

II.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2014-19 z dne 31. 7. 2014, ki
je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-45/2014-2 z dne 22. 8. 2014 in št. 35406-33/2021-4
z dne 21. 5. 2021, ostane nespremenjeno.

III.

V tem postopku stroški niso nastali.
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 30. 7.
2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča
onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za predelavo zemeljskega izkopa v
gradbeni proizvod, s proizvodno zmogljivostjo predelave 325 ton onesnažene zemljine na dan, ki
se nahaja na lokaciji Gaberje – Jug, upravljavca STONEX, geotehnologija, d.o.o., Cesta Leona
Dobrotinška 18, 3230 Šentjur, ki ga zastopa direktor Marjan Urleb.
Upravljavec je v vlogi zaprosil za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za spremembe, ki jih
je navedel v prijavi z dne 18. 6. 2021, na podlagi katere je naslovni organ s sklepom št. 3540931/2021-4 z dne 8. 7. 2021 ugotovil, da ne gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi
nameravane spremembe spremeniti pogoje in ukrepe v okoljevarstvenem dovoljenju.
Dvanajsti odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1,
49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09-ZPNačrt-A,
48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg, 84/18-ZIURKOE in 158/20,
v nadaljevanju: ZVO-1) 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.
II.
V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi
vloge, prejete dne 30. 7. 2021, s prilogami:
- Potrdilo o plačilu upravne takse,
- Služnostna pogodba z dne 16.6.2021,
- Načrt ravnanja z odpadki za predelavo odpadkov na lokaciji tovorne postaje Celje, Stonex,
Geotehnologija d.o.o., z dne 19.4.2021, dopolnjeno 30.7.2021,
- Ocena obremenjenosti okolja s hrupom, SiEKO d.o.o., Kidričeva 25, 3000 Celje, št. EKO21-327 z dne 26.7.2021.
V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:
Upravljavec je v vlogi navedel, da se sprememba v obratovanju naprave za predelavo
zemeljskega izkopa v gradbeni proizvod, s proizvodno zmogljivostjo predelave 325 ton
onesnažene zemljine na dan, nanaša na spremembo območja vgradnje predelane snovi, in sicer
na zemljišča v k.o. 1074 Spodnja Hudinja s parcelno št. 1625/1, 1631, 1624 in 1623; območje
predelave zemeljskega izkopa v gradbeni proizvod pa ostane na zemljiščih v k.o. 1069 Celje s
parcelnimi št. 2507/1, 285, 276/5, 277/3, 282/2 in 282/3, ter v k.o. 1082 Teharje s parcelnimi št.
300/7, 300/1 in 300/21.
Kot izhaja iz točke 1. okoljevarstvenega dovoljenja, se predelava odpadkov izvaja na lokaciji
Gaberje - Jug na zemljiščih v k.o. 1069 Celje s parcelnimi št. 2507/1, 285, 276/5, 277/3, 282/2 in
282/3, ter v k.o. 1082 Teharje s parcelnimi št. 300/7, 300/1 in 300/21 po postopku R5 Recikliranje/pridobivanje drugih anorganskih materialov. Prav tako iz točke 1. okoljevarstvenega
dovoljenja izhaja, da je predelava odpadkov dovoljena na zemljiščih v k.o. 1074 Spodnja Hudinja
s parcelnimi številkami 1620/7, 1620/8, 1620/12, 1620/17, 1620/36, 1620/39, 1620/45, 1620/51,
1699, vendar se le ta na omenjenih zemljiščih trenutno ne izvaja, saj je lahko upravljavec z
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napravama N2 - naprava za drobljenje in sejanje zemljine in N3 - mobilna mešalna naprava fizično
prisoten le na eni lokaciji.
V točki 4.1.12 izreka okoljevarstvenega dovoljenja so določeni časovni pogoji glede odvoza in
dovoza odpadkov nastale predelane snovi glede na zemljišča predelave in vgradnje.
Naslovni organ ugotavlja, da namerava upravljavec zaradi spremembe projekta spremeniti
območje vgradnje novo nastale predelane snovi, in sicer na zemljišča v k.o. 1074 Spodnja
Hudinja s parcelno št. 1625/1, 1631, 1624 in 1623, območje predelave zemeljskega izkopa v
gradbeni proizvod pa ostane enako. Prav tako naslovni organ na podlagi vloge ugotavlja, da se
zmogljivost in obseg naprave za predelavo zemeljskega izkopa v gradbeni proizvod, kot je
določen v točke 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja, ne spreminja, saj mesto vgradnje ni del
naprave.
Nova lokacija vgradnje predelane snovi, ki bo nadomestilo prvotno predvideno lokacijo vgradnje
predelane snovi, je od prvotno lokacije vgradnje oddaljena približno 500 m in se nahaja na
industrijskem območju na vzhodnem delu Celja med železniškimi tiri, med Cinkarniško potjo na
severu in Teharsko cesto na jugu. Južno in delno severno od območja vgradnje se nahaja
mešano naseljeno območje, v katerem so tudi stanovanjski objekti. Najbližji stanovanjski objekt
je od predmetne lokacije oddaljen ca. 150 m južno in 100 m severno. V okolici obravnavane
lokacije so pomožni objekti železniške postaje.
Predelana snov se bo od mesta predelave do mesta vgradnje odvažala s tovornimi vozili v času
od ponedeljka do petka v dnevnem času med 6. in 18. uro ter ob sobotah v dnevnem času med
6. in 14. uro. Ker bo vgradnja predelane snovi in spremljanje izlužkov onesnaževal potekala
enako in pod istim režimom, kot na prvotno predvideni lokaciji vgradnje, naslovni organ ugotavlja,
da sprememba lokacije vgradnje predelane snovi ne bo imela večjih vplivov na okolje, vplivala pa
bo na pogoje dovoza in odvoza odpadkov in predelane snovi, kot so določene v točki 4.1.12
izreka okoljevarstvenega dovoljenja.
Modelni izračun iz Ocene obremenjenosti okolja s hrupom, SiEKO d.o.o., Kidričeva 25, 300 Celje,
št. EKO-21-327 z dne 26.7.2021 je pokazal, da naprava ne bo povzročila čezmerne obremenitve
okolja, saj vrednosti kazalcev vira hrupa v času obratovanja na kateremkoli mestu ocenjevanja ne
bodo presegale mejne vrednosti določenih v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19), prav tako naprava ne bo povečala oziroma prispevala k
povečanju celotne obremenitve s hrupom na območju III. stopnje varstva pred hrupom, kamor
sodijo najbližji objekti z varovanimi prostori. Za preprečevanje povzročanja hrupa drobilno-sejalna
naprava (N2) ne bo obratovala sočasno z mešalno napravo (N3) in z vgrajevanjem predelane
snovi, saj je v sklopu predvidene organizacije poteka del določena najprej napolnitev začasnega
medfaznega skladišča (SKL 1), nato pa praznitev SKL 1. Prav tako bo začasno skladišče 3, ki
predstavlja protihrupno bariero v smeri proti stanovanjskim stavbam na južni strani, za železniško
progo in reko Voglajno, predelano zadnje. Tovorna vozila za prevoz odpadkov in nastale predelane
snovi se bodo ob neuporabi dosledno izklapljala, prav tako bo zagotovljeno redno vzdrževanje
tovornih in delovnih strojev.

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 (Uradni list RS,
št. 57/15, v nadaljevanju: Uredba 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.
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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 ZVO-1 izdal odločbo o spremembi
okoljevarstvenega dovoljenja.
Kot izhaja iz točke I/1. izreka te odločbe, je naslovni organ spremenil točko 4.1.12 izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, in sicer je na podlagi vloge in štirinajste točke prvega odstavka 41.
člena Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) upravljavcu dovolil, da se vsi
dovozi in odvozi odpadkov ter vgradnja nastale končne predelane snovi izvajajo od ponedeljka do
petka, in sicer v dnevnem času med 6. in 18. uro ter ob sobotah v dnevnem času med 6. in 14. uro
na zemljiščih v k.o. 1082 Teharje s parcelnimi številkami 2507/1, 285, 276/5, 277/3 in 282/3, v
k.o. 1077 Celje s parcelnimi številkami 300/7, 300/1 in 300/21, in v k.o. 1074 Spodnja Hudinja s
parcelnimi številkami 1625/1, 1631, 1624 in 1623.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-5/2014-19 z dne 31. 7. 2014,
ki je bilo spremenjeno z odločbama št. 35406-45/2014-2 z dne 22. 8. 2014 in št. 35406-33/20214 z dne 21. 5. 2021, ostane nespremenjeno, kot izhaja iz točke II. izreka te odločbe.

IV.
V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom Zakona o splošnem upravnem
postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08,
8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) e 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.
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 ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS
za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna
taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v gotovini ali drugimi
veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo.
Upravna taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z
nazivom: Upravne takse – državne in številko računa: 0110 0100 0315 637
z navedbo reference: 11 25518-7111002-35407021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta sta
sodelovali naslednji uradni osebi:
Janez Jeram, podsekretar
Petra Bizjak, višja svetovalka III
mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:
 STONEX, geotehnologija, d.o.o., Ulica Leona Dobrotinška 18, 3230 Šentjur – osebno.
Poslati po 4. odstavku 72. člena ZVO-1:
 Mestna občina Celje, Trg Celjskih knezov 9, 3000 Celje – po elektronski pošti
(mestna.obcina@celje.si)
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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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