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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18,
10/19, 64/19, 64/21, 90/21, 101/21 in 117/21) v povezavi z drugim odstavkom 22. člena Zakona
o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06
– ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 82/13 in 175/20 – ZIUOPDVE) ter na podlagi dvanajstega odstavka
77. člena v povezavi s petim odstavkom 85. 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 in 84/18ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje
naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, na zahtevo upravljavca Javno
podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci, ki ga zastopa
direktorica Simona Biro, naslednjo

ODLOČBO

Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-142/2006-29 z dne 20. 9. 2011, ki je bilo popravljeno s
sklepom o popravi pomote št. 35409- 78/2011-2 z dne 12. 4. 2012 ter spremenjeno z odločbami
št. 35409- 28/2012-4, 35407-142/2006 z dne 17. 9. 2012, št. 35409-56/2012-6, 35407-142/2006
z dne 29. 1. 2013, št. 35406-18/2014-2 z dne 21. 3. 2014, št. 35406-46/2013-26 z dne 21. 10.
2014, 35406-3/2015-4 z dne 20. 5. 2015, št. 35406-44/2015-2 z dne 5. 8. 2015, št. 3540632/2014-32 z dne 13. 10. 2015, št. 35406-54/2015-9 z dne 3. 6. 2016 in 35406-35/2019-8 z dne
12. 6. 2020 za obratovanje naprav v Regijskem centru za ravnanje z odpadki Puconci – CERO
Puconci (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu Javno podjetje center za
ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci se spremeni tako kot izhaja iz
nadaljevanja izreka te odločbe:
1. V točki 1.6/I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »2.800 ton/leto (7,7 ton/dan)
nadomesti z besedilom »8.400 ton/leto (23,01 ton/dan)«.
2. V točki 2.5.2.1./I. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se besedilo »2.800 ton odpadkov/leto
nadomesti z besedilom »8.400 ton odpadkov/leto«.
3. Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.
4. 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 24. 8.
2021 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave v
Regijskem centru za ravnanje z odpadki Puconci – CERO Puconci dovoljenje št. 35407142/2006-29 z dne 20. 9. 2011, ki je bilo popravljeno s sklepom o popravi pomote št. 3540978/2011-2 z dne 12. 4. 2012 ter spremenjeno z odločbami št. 35409- 28/2012-4, 35407-142/2006
z dne 17. 9. 2012, št. 35409-56/2012-6, 35407-142/2006 z dne 29. 1. 2013, št. 35406-18/2014-2
z dne 21. 3. 2014, št. 35406-46/2013-26 z dne 21. 10. 2014, 35406-3/2015-4 z dne 20. 5. 2015,
št. 35406-44/2015-2 z dne 5. 8. 2015, št. 35406- 32/2014-32 z dne 13. 10. 2015, št. 3540654/2015-9 z dne 3. 6. 2016 in 35406-35/2019-8 z dne 12. 6. 2020 (v nadaljevanju: okoljevarstveno
dovoljenje) upravljavca Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B,
9201 Puconci, ki ga zastopa direktorica Simona Biro (v nadaljevanju: upravljavec). Vloga je bila
dopolnjena dne 4. 10. 2021.
Okoljevarstveno dovoljenje je bilo izdano za obratovanje naprav, ki lahko povzročata
onesnaževanje okolja večjega obsega (odlagališče nenevarnih odpadkov Puconci (N1) in
naprava za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (N2)) ter za obratovanje drugih naprav iz
82. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09-ZMetD, 66/06OdlUS, 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: ZVO1) in sicer to omogoča drugi odstavek 25. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 57/15).
Vloga za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja se nanaša na spremembo v obratovanju
druge naprave. Skladno z drugim odstavkom 85. člena ZVO-1 mora upravljavec za vsako
nameravano spremembo v obratovanju naprave iz 82. člena tega zakona, ki je povezana z
delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali spremembo dejavnosti ali glede
upravljavca, vložiti vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja. Tretji odstavek 85. člena
ZVO-1 določa, da mora vloga iz prejšnjega odstavka, poleg vsebin iz 83. člena tega zakona,
vsebovati tudi opis sprememb naprave in opis vplivov nameravane spremembe na okolje ali dele
okolja oziroma navedbo sprememb, kadar gre za spremembo upravljavca.
Zaradi spremembe v obratovanju druge naprave se ne uporabljajo določbe Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, temveč druge
področne uredbe, kar izhaja iz nadaljevanja te obrazložitve.
II.
V postopku izdaje spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ odločal na podlagi:
- Dopis št. 000211/2021 z dne 19. 8. 2021;
- Zahtevek za začetek prehodnega postopka, 19. 8. 2021;
- Dopis št. 000232/2021 z dne 28. 9. 2021 s priloženo Oceno obremenjenosti okolja s hrupom,
Ekosystem ekološki in varstveni inženiring, d.o.o., 28. 9. 2021.
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V postopku je bilo na podlagi predložene dokumentacije ugotovljeno naslednje:
Kot že zgoraj navedeno, je naslovni organ upravljavcu dne 20. 9. 2011 izdal okoljevarstveno
dovoljenje št. 35407- 142/2006-29, ki je bilo popravljeno s sklepom o popravi pomote št. 3540978/2011-2 z dne 12. 4. 2012 ter spremenjeno z odločbami št. 35409- 28/2012-4, 35407-142/2006
z dne 17. 9. 2012, št. 35409-56/2012-6, 35407- 142/2006 z dne 29. 1. 2013, št. 35406- 18/20142 z dne 21. 3. 2014, št. 35406- 46/2013-26 z dne 21. 10. 2014, 35406- 3/2015-4 z dne 20. 5.
2015, št. 35406- 44/2015-2 z dne 5. 8. 2015, št. 35406- 32/2014-32 z dne 13. 10. 2015, št. 3540654/2015-9 z dne 3. 6. 2016 in 35406-35/2019-8 z dne 16. 9. 2020 za obratovanje naprav, ki lahko
povzročata onesnaževanje okolja večjega obsega (odlagališče nenevarnih odpadkov Puconci
(N1) in naprava za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov (N2)) ter za obratovanje drugih
naprav (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje).
Naslovni organ je v postopku pregleda vloge in priložene dokumentacije ugotovil, da se
sprememba v obratovanju naprav Regijskega centra za ravnanje z odpadki Puconci – CERO
Puconci, nanaša na spremembo v obratovanju druge naprave – demontaža za potrebe
razstavljanja kosovnih odpadkov (N8) iz točke 1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja. Zaradi
povečanja potrebe po predelavi kosovnih odpadkov upravljavec načrtuje povečanje zmogljivosti
naprave iz točke 1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in sicer iz 2.800 ton/leto (7,7 ton/dan)
na 8.400 ton/leto (23,01 ton/dan). V okoljevarstvenem dovoljenju je bila zmogljivost določena ob
predpostavki, da naprava obratuje le v dopoldanskem delovnem času. Upravljavec načrtuje
predelovati odpadke tudi v popoldanski delovni izmeni in sicer od 14:00 do 22:00. Pri tem
tehnologija predelave ostaja enaka in sicer se kosovne odpadke predeluje ročno in s
pnevmatskimi električnimi orodji.
Iz vloge izhaja, da se emisije v vode tako kot v obstoječem stanju ne pričakuje, saj predelava
poteka na isti lokaciji – pod nadstrešnico. Neonesnažene padavinske vode iz nadstrešnice se
skupaj z ostalimi neonesnaženimi vodami po ločeni kanalizaciji vodi v laguno meteornih vod.
Emisije snovi v zrak v času obratovanja lahko tako kot že v obstoječem stanju povzroči
razkladanje in skladiščenje odpadkov. Zato upravljavec zagotavlja čim krajše zadrževalne čase
odpadkov na skladišču in razkladanje z najmanjše možne višine.
Hrup z navedeno spremembo ostaja na enaki ravni, saj se bo za predelavo uporabilo enako
orodje in delovne stroje. Delovni stroji za manipulacijo z odpadki so ustrezno tehnično opremljeni
za zmanjševanje hrupa ter redno vzdrževani in nadzorovani. Motorna vozila so v času mirovanja
izklopljena.
Iz predložene Ocene obremenjenosti okolja s hrupom, Ekosystem ekološki in varstveni inženiring,
d.o.o., 28. 9. 2021 izhaja, da bodo emisije hrupa iz Regijskega centra za ravnanje z odpadki
Puconci – CERO Puconci zaradi povečanja zmogljivosti naprave iz točke 1.6. izreka
okoljevarstvenega dovoljenja v okviru zahtev, ki so določene v okoljevarstvenem dovoljenju in
Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19). Nadalje iz
citirane ocene izhaja, da se ravni hrupa, glede na obstoječe stanje, ne bodo bistveno spremenile,
saj se bo obdelava izvajala z isto opremo in pod isto nadstrešnico kot doslej, le čas obdelave se
podaljša iz 14:00 na 22:00 uro.
Upravljavec je k vlogi predložil tudi Zahtevo za začetek predhodnega postopka (zahtevo za
ugotovitev ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje), kjer med
drugim pojasnjuje, da ne gre za poseg v okolje, saj se na obstoječi napravi poveča le obratovalni
čas in tako zagotovijo večje količine obdelave.
Naslovni organ je ugotovil, da je upravljavcu dne 6. 5. 2009 izdal okoljevarstveno soglasje št.
35402-27/2008-23 za poseg: CERO Puconci – II. faza, v okviru katerega je bila predvidena
izvedba naslednjih objektov: plato za postavitev novih objektov, hala za mehansko obdelavo
mešanih odpadkov, hala za biološko obdelavo – kompostiranje v tunelih, pretakališče kisline,
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biofilter, mehanska predelava obdelanih odpadkov – nadstrešnica, nadstrešnica za naknadno
zorenje težke frakcije, odprti plato za naknadno zorenje komposta, odlagališče ostanka
odpadkov, prestavitev in kanalizacija neimenovanega pritoka Mačkovskega potoka, zadrževalni
bazen za izcedne vode iz kompostne ploščadi 40 m 3, zadrževalni bazen odpadne industrijskepadavinske vode in permeata 100 m3, čistilna naprava z reverzno osmozo za izcedne vode z
iztokom preko 770 m dolgega tlačnega voda, lizimetrska postaja.
Obveznost presoje vplivov na okolje se ugotavlja v skladu z Uredbo o posegih v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15. 26/17 in 105/20).
Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, v točki E Okoljska
infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7.4 Priloge 1 nadalje določa, da je predhodni
postopek obvezen, kadar gre za naprave za druge postopke odstranjevanja ali predelave, razen
E.I.1 – E.I.6, in sicer ko gre za nenevarne odpadke in zmogljivost znaša vsaj 30 t na dan.
Drugi odstavek 3.a člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na
okolje določa, da se presoja vplivov na okolje izvede tudi za poseg v okolje iz prvega odstavka
prejšnjega člena, ki sam po sebi ne dosega višine pragu, ki je za to vrsto posega določen v prilogi
1 te uredbe, če skupaj z drugimi že izvedenimi ali nameravanimi posegi v okolje, za katere presoja
vplivov na okolje še ni bila izvedena, tvori kumulativni poseg, ki ustreza posegu iz prvega
odstavka 2. člena te uredbe.
Nadalje je v 2. točki prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe obrazloženo, da je kumulativni
poseg v okolje, poseg v okolje, ki je sestavljen iz dveh ali več posegov v okolje iste vrste, ki so
med seboj funkcionalno in ekonomsko povezani; posegi v okolje so funkcionalno povezani, če se
meje posegov v okolje dotikajo, prekrivajo ali so v neposredni bližini, zlasti, če so del iste
industrijske, obrtne, trgovske, poslovne cone, logističnega centra ali drugega zaokroženega
urbanističnega projekta ali če eden od posegov v okolje omogoča dejavnost, ki je vzrok ali pogoj
oziroma podpora izvedbi ali obratovanju drugega posega v okolje, ali so posegi v okolje povezani
s skupnimi tehnološkimi procesi; posegi v okolje so ekonomsko povezani, če je njihov nosilec ista
oseba ali več oseb, ki so medsebojno povezane kot povezane družbe v skladu s predpisi, ki
urejajo gospodarske družbe.
Iz vloge je razvidno, da se spreminja proizvodna zmogljivost naprave – demontaža za potrebe
razstavljanja kosovnih odpadkov (N8) in sicer iz 2.800 ton/leto (7,7 ton/dan) na 8.400 ton/leto
(23,01 ton/dan). Na navedeni napravi se predelujejo odpadki po postopku R12- Izmenjava
odpadkov za predelavo s katerim koli od postopkov, označenih z R1 do R11 in R13 - Skladiščenje
odpadkov do katerega koli od postopkov, označenih z R1 do R12 (razen začasnega skladiščenja,
do zbiranja, na mestu nastanka odpadkov). Torej se obstoječa zmogljivost z nameravano
spremembo v obratovanju naprave poveča za 15,31 ton/dan, pri čemer določen prag v točki E
Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7.4 Priloge 1 ni presežen.
Naslovni organ je nadalje ugotovil, da je s sklepom št. 35409-75/2014-4 z dne 18. 12. 2014 že
odločil o spremembi obratovanja naprave v smislu povečanja zmogljivosti predelave odpadkov
po postopku R12, R13 in sicer so se na napravi – granulator (N2.1._20) povečale količine
predelave odpadkov iz 14.064 ton/leto na 16.364 ton/leto.
Upoštevajoč že izvedeno spremembo (dovoljeno po pričetku začetka veljavnosti Uredbe o
posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14) t.j.
22. 7. 2014) in upoštevajoč tokrat prijavljeno spremembo naslovni organ ugotavlja, da
nameravana posega s svojo proizvodno zmogljivostjo skupaj ne dosegata pragu iz točke E
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Okoljska infrastruktura, E.I Odpadki in odpadne vode, E.I.7.4 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje,
za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, in sicer 30 t/dan.
Glede na navedeno za nameravano spremembo ni obvezna niti presoja vplivov na okolje, niti
predhodni postopek v skladu z zgoraj navedeno točko E.I.7.4 Priloge 1, v povezavi z drugim
odstavkom 3a. člena in 2. točko prvega odstavka 1.a člena citirane uredbe
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev naslovni organ v skladu z določili 51.a člena ZVO-1
ugotavlja, da za nameravano spremembo ni treba izvesti presoje vplivov na okolje in pridobiti
okoljevarstvenega soglasja.

III.
Naslovni organ je v točki 1. in 2. izreka te odločbe na vlogo upravljavca in ob upoštevanju 41. člena
Uredbe o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15 in 129/20) spremenil zmogljivost naprave iz
točke 1.6. izreka okoljevarstvenega dovoljenja in dovoljene količine odpadkov, ki se lahko
predelujejo iz 2.800 ton odpadkov/leto na 8.400 ton odpadkov/leto.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz
točke 3. izreka te odločbe.
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 4. 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.

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:
- Javno podjetje center za ravnanje z odpadki Puconci d.o.o., Vaneča 81B, 9201 Puconci
– navadno
Poslati :
• Občini Puconci, Puconci 80, 9201 Puconci - po elektronski pošti
(obcina.puconci@puconci.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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