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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, 64/08-ZViS-F in 63/09) in 71. člena Zakona 
o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdI.US, 33/07-
ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09) v postopku izdaje Okoljevarstvenega dovoljenja za 
obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega – naprave za predelavo 
odpadkov po postopkih R12 in R13 z zmogljivostjo 60 ton na dan in odstranjevanje odpadkov 
po postopkih D9, D13 in D15 z zmogljivostjo 284 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji 
Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo, stranki - upravljavcu SAUBERMACHER Slovenija 
d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota, ki jo po pooblastilu direktorjev, Mojce 
Letnik in Rudolfa Horvata, zastopa podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jorg Jurij Hodalič, s tem 
 
 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST 
 
 
 

1. da je stranka - upravljavec SAUBERMACHER Slovenija d.o.o., Ulica Matije Gubca 2, 
9000 Murska Sobota po pooblaščencu podjetje E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 
13, 1000 Ljubljana, z spremembo vloge prejeto dne 27. 1. 2010 zaprosila naslovni organ za 
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje nove naprave, ki lahko povzroča 
onesnaževanje večjega obsega – naprave za predelavo odpadkov po postopkih R12 in R13 z 
zmogljivostjo 60 ton na dan in odstranjevanje odpadkov po postopkih D9, D13 in D15 z 
zmogljivostjo 284 ton na dan, ki se nahaja na lokaciji Tovarniška cesta 10, 2325 Kidričevo;   

2. da je vplivno območje določeno Elaboratu o določitvi vplivnega območja v dopolnjeni vlogi 
za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-18/2007-12 z dne 6. 8. 2010; 

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

4. da se bo v tem postopku izdalo okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki lahko 
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega; 

5. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na sedežu Upravne enote Ptuj, 
Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj, na naslovu razgrnitve Prešernova 29, 2250 Ptuj, na 
krajevnem uradu UE - občina Kidričevo, na Občini Kidričevo Ulica Borisa Kraigherja 25, 
2325 Kidričevo, in v svetovnem spletu na spletnih straneh Agencije RS za okolje; 

6. da je vpogled v vlogo in dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja ter 
osnutek odločitve o okoljevarstvenem dovoljenju zagotovljen 

 
 

od  1. 9. 2010 do 30. 9. 2010 
v prostorih Upravne enote Ptuj, 

Prešernova 29, 
2250 Ptuj 
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in sicer: 
 

ponedeljek od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 
torek od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 
sreda od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure 

petek od 08.00 do 13.00 ure 
 

7. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 6. točke javnega naznanila: 
• vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih Upravne enote Ptuj na lokaciji 

Prešernova 29, 2250 Ptuj 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 v roku in na način, ki izhaja iz 7. točke javnega naznanila. 
 
Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabimo tudi osebe, ki na območju, na 
katerem naprava povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoženje 
ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in ki menijo, da se 
nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in imajo položaj stranskega udeleženca v 
postopku po predpisih o upravnem postopku, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem 
posegu ter zahtevajo vstop v postopek. Vendar pa mora oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, 
v svoji vlogi določno navesti, v čem je njen pravni interes, in če je mogoče, predložiti tudi 
dokaze oziroma izkazati pravni interes. 
 
 
Številka:  35407-18/2007-17                                                     
Datum:    30.8.2010                                                                      
 
 
                                                                           Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
                                                                  Direktorica Urada za varstvo okolja in narave 

 

 

 
 


