
 1 

 
REPUBLIKA  SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 

Vojkova 1b, 1102 Ljubljana p.p. 2608 
tel.: +386(0)1 478 40 00   faks.: +386(0)1 478 40 52 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje na podlagi drugega odstavka 12. 
člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 58/03, 45/04, 86/04-
ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08, 63/09-ZViS-F) in 
88. 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 in 70/08) v upravnem postopku 
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata Distribucijski center Podnart, 
katerega celotno območje obsega del obrata Podnart 1 na naslovu Podnart 33A, ter del 
obrata Podnart 2 na naslovu Podnart 43, 4244 Podnart, upravljavcu ORKA d.o.o., 
Dvořakova 5, 1000 Ljubljana, z naslednjim 
 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST 
 
1. da je upravljavec ORKA d.o.o., Dvořakova 5, 1000 Ljubljana z vlogo z dne 27. 03. 

2009 zaprosil Ministrstvo za okolje in prostor, Agencijo RS za okolje za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obrata: Distribucijski center Podnart, 
katerega celotno območje obsega del obrata na naslovu Podnart 33A, ki se nahaja 
na zemljiščih s parc. št. 835/2, 836/3, 839/3, 840/2, 864/2, 865/2, 867/1, 867/4, 
988/13, 830/1, 831/1, vse k.o. Zaloše ter del obrata Podnart 2 na naslovu 43, 

4244 Podnart, ki se nahaja na zemljiščih s parc. št. 853/3, 854/2, 854/12, 854/13, 
854/14, vse k.o. Zaloše.   

2. da mora upravljavec v skladu s 86. členom 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 in 
70/08, v nadaljevanju: ZVO-1) pridobiti okoljevarstveno dovoljenje za obrat.  

3. da je za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja pristojna Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 
1102 Ljubljana; 

4.   da je območje, na katerem obrat povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje 
in premoženje ljudi, določeno v poglavjih 6.3 ''Varnostnega poročila za Distribucijski center 
Podnart'', ki ga je pod številko 146/4-2008 izdelalo podjetje Marbo d.o.o. Bled, Alpska 
cesta. 43, 4248 Lesce; in sicer kot največji vplivni radij za pošiljanje informacij o 
varnostnih ukrepih, določen na osnovi scenarijev večjih nesreč, ki se lahko zgodijo na 
območju obrata.  

5. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na oglasnih deskah na 
naslovih Agencije RS za okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana, Upravne enote 
Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica, Občine Radovljica, Gorenjska 
cesta 19, 4240 Radovljica ter v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije RS za 
okolje in Občine Radovljica; 

6. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, to je v 
vlogo stranke za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, varnostno poročilo, oceno 
ustreznosti in osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen 

 
od 11.12. 2009 do 11.01. 2010 

na sedežu Upravne enote Radovljica, Gorenjska cesta 18, 4240 Radovljica, 
 

in sicer: 
ponedeljek: od 8.00 do 15.00 ure  



 2 

torek: od 8.00 do 15.00 ure 
sreda: od 7.00 do 17.00 ure 
petek: od 8.00 do 13.00 ure 

vsako prvo soboto v mesecu oziroma drugo soboto, če pride prva na državni praznik ali 
drug z zakonom določen dela prost dan: od 8.00 do 12.00 ure 

 
7. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 6. točke javnega naznanila: 

• vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve 
dokumentacije za pridobitev okoljevarstvenega soglasja na sedežu Upravne 
enote Radovljica, Gorenjska  cesta 18, 4240 Radovljica ali 

• posredujejo v pisni obliki na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 
Ljubljana. 

 
Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe 
javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 6. točke javnega naznanila. 
 
 
 
Številka: 35415-3/2009-13                                      Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
Datum: 08. 12. 2009                      direktorica Urada za varstvo okolja in narave 
 

 


