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Na podlagi 65. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07-ZPNačrt) in 14. člena Uredbe o dopolnitvah in 
spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje 
okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 71/07), Ministrstvo za okolje in prostor, 
Agencija RS za okolje  

 
O B J A V L J A  

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 18.12.2007 upravljavcu 
TPV trženje in proizvodnja opreme vozil d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto, 
ki jo po pooblastilu predsednika uprave Vladimirja Gregorja Bahč zastopa podjetje E-
NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Jorg 
Jurij Hodalič, izdala okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-31/2006-19, v okviru 
katerega je bilo odločeno o okoljevarstvenem dovoljenju za obratovanje naprave, ki 
lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje 
naprave za površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov 
s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 62 m3 in okoljevarstvenem 
soglasju za poseg: postavitev linije za površinsko zaščito kovinskih delov s 
postopkom kataforeze. 
 
I. 

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje nove naprave za 
površinsko obdelavo kovin z uporabo elektrolitskih ali kemičnih postopkov s skupnim 
volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 62 m3 je bilo ugotovljeno, da upravljavec 
zagotavlja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, preprečevanja nastajanja 
odpadkov in njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, 
učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic.  
 
V okoljevarstvenem dovoljenju so določeni ukrepi in zahteve za preprečevanje in 
zmanjševanje emisij, za ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije, 
dopustne mejne vrednosti emisij, obveznosti upravljavca v zvezi z izvedbo prvih 
meritev, izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji obratovanja, 
ki jih mora upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja. 
 
II. 

Okoljevarstveno soglasje za poseg: postavitev linije za površinsko zaščito kovinskih 
delov s postopkom kataforeze je izdano pod naslednjimi pogoji: 

• Pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora nosilec posega upoštevati 
omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvenega priporočila in ukrepe, navedene v 
Poročilu o vplivih na okolje za legalizacijo linije za površinsko zaščito kovinskih 
delov s postopkom kataforeze na lokaciji PE Velika Loka podjetja TPV d.d. št. 
100707-ppm, 10.09.2007, izdelal E-NET OKOLJE d.o.o., Kajuhova ulica 17, 1000 
Ljubljana; 

• Nosilec posega je dolžan v skladu s predpisom, ki ureja obratovalni monitoring 
hrupa za vire hrupa za nameravan poseg izvesti prve meritve zaradi obremenitve 
območja s hrupom iz vira hrupa; 



• Nosilec posega je dolžan prve meritve emisij snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja izvesti na izpustih Z1, Z2, Z3, Z4, Z5 in Z6 v skladu s predpisom, 
ki določa emisijo snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja; 

• Nosilec posega je dolžan izvesti prve meritve emisij snovi in toplote pri odvajanju 
odpadnih vod, v skladu s predpisom, ki določa prve meritve in obratovalni 
monitoring odpadnih vod ter pogoje za njegovo izvajanje; 

• Nosilec posega je dolžan v skladu s predpisom, ki ureja prve meritve in 
obratovalni monitoring za vire elektromagnetnega sevanja, izvesti prve meritve 
zaradi obremenitve območja z elektromagnetnim sevanjem iz vira; 

• V primeru ugotovitve čezmernih obremenitev okolja v fazi prvih meritev je treba 
določiti in izvesti dodatne okoljevarstvene ukrepe, ki bodo odpravili čezmerne 
obremenitve okolja; 

• V primeru, da pride pri izvedbi nameravanega posega za dodaten poseg, ki bo 
vseboval dograditev, rekonstrukcijo ali drugačno razširitev ter druge spremembe 
obstoječega posega tako, da zapadejo pod določila predpisa, ki določa vrste 
posegov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno izvesti 
novo presojo vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje. 

 
V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega soglasja javnost 
ni podala pripomb in mnenj. 
 
Iz predložene dokumentacije izhaja, da bo predvideni poseg skladen s predpisi s 
področja varstva okolja. 
 
 
Številka:  35407-31/2006-20           Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
Datum:    21.12.2007                                             Direktorica urada za okolje in prostor 
 
 

 
 
 
 


