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Inšpektorat RS za okolje in prostor (v nadaljevanju: Inšpektorat) je 12. 5. 2019 prejel e-dopis 
Društva za urbano okolje – Odbor za lepšo Staro Šiško – DUO, Martine Lipnik, s katerim nas 
ponovno prosijo, da jim sporočimo stanje ugotovitev iz rednega nadzora oziroma, da 
preverimo pravilnost delovanja obrata Livarne LITO, livarstvo barvnih kovin, Uroš Ogrinc s.p., 
na lokaciji Ulica Milana Majcna 47, 1000 Ljubljana. 
 
Hkrati nas prosijo za odgovore na vprašanja ali lahko livarna obratuje v bivalnem okolju, v 
neposredni bližini stanovanjskih hiš? Ali zanjo veljajo okoljski omejitveni standardi 
onesnaževanja in če, katere so mejne vrednosti, ki jih ne sme presegati, ali je vzpostavljen 
nadzor nad morebitnimi preseženimi vrednostmi ter kakšni so možni ukrepi, da se motnje v 
okolju preprečijo. Pojasnjujejo tudi, da je za prizadeto stanovanjsko okolje današnje 
obratovanje livarne moteče glede hrupa in izpuhov v ozračje ne glede na »dopustne mejne 
vrednosti«. 
 
Na podlagi 17. člena Uredbe o upravnem poslovanju (Uradni list RS, št. 9/18, v nadaljevanju: 
UUP) vam v zvezi z zgoraj navedeno pobudo podajamo naslednji odgovor: 
 
 
1. Splošno o inšpekcijskem nadzoru: 
 
Uvodoma vas zgolj informativno seznanjamo, da samo inšpekcijsko nadzorstvo natančneje 
ureja Zakon o inšpekcijskem nadzoru (Ur. l. RS, št. 43/07 in 40/14 – v nadaljevanju: ZIN), kjer 
so določena splošna načela inšpekcijskega nadzora, organizacija inšpekcij, položaj, pravice in 
dolžnosti inšpektorjev, pooblastila inšpektorjev, postopek inšpekcijskega nadzora, inšpekcijski 
ukrepi in druga vprašanja, povezana z inšpekcijskim nadzorom (1. člen ZIN). Inšpekcijski 
nadzor je namreč nadzor nad izvajanjem oziroma spoštovanjem zakonov in drugih predpisov, 
ki ga izvršujejo inšpektorji oziroma inšpektorice kot uradne osebe s posebnimi pooblastili in 
odgovornostmi (2. člen ZIN). Inšpektor mora obravnavati prijave, pritožbe, sporočila in druge 
vloge v zadevah iz svoje pristojnosti in vlagatelje na njihovo zahtevo obvestiti o ukrepih 
najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu oziroma ustavitvi postopka 
(prvi odstavek 24. člena ZIN). Inšpekcijski nadzor se vedno začne po uradni dolžnosti in 
vlagatelj v postopku inšpekcijskega nadzora nima položaja stranke (četrti odstavek 24. člena 
ZIN).  
 
Inšpektorji so pri opravljanju inšpekcijskega nadzora samostojni v okviru pooblastil, ki so 
določena v materialnih in procesnih predpisih. Inšpektor se samostojno odloča, katera 
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zakonsko dopustna dejanja bo izvedel v postopku in katere dokaze bo izvedel. Prav tako 
samostojno izreka ukrepe v okviru materialnih določb. Če je na voljo več možnih ukrepov se 
ob upoštevanju načela sorazmernosti samostojno odloča za ustrezen ukrep glede na 
ugotovljeno dejansko stanje. V zvezi z zakonitostjo, kakovostjo in učinkovitostjo dela 
inšpekcije, za kar v skladu s prvim odstavkom 10. člena ZIN odgovarja glavni inšpektor, pa je 
vloga glavne inšpektorice, da zagotavlja zakonitost, kakovost in učinkovitost dela inšpektorjev 
s podajanjem usmeritev ali navodil glede ravnanja pooblaščene osebe v podobnih primerih, ob 
tem pa upošteva tudi ustaljeno sodno prakso, s tem, da ne posega v samostojnost odločanja 
inšpektorja v konkretnem primeru. 
 
 
2. Zakonodaja na področju emisij snovi v okolje in hrupa med drugim določa: 
 
17. člen  Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 
49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 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 84/18 – 
ZIURKOE, v nadaljevanju: ZVO-1) določa, da mora povzročitelj onesnaževanja izvesti ukrepe, 
potrebne za preprečevanje in zmanjševanje onesnaževanja, tako da njegove emisije v okolje 
ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti. 
 
Področje emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja je podrobneje urejeno z 
Uredbo o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 
70/08, 61/09 in 50/13, v nadaljevanju: Uredba o emisiji snovi v zrak), ki določa ukrepe in 
postopke za preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ukrepe v zvezi z 
varovanjem zdravja ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri onesnaževanja zaradi svojega 
obratovanja povzročajo onesnaževanje zunanjega zraka, ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem 
varstva ljudi in okolja pred škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega zraka zaradi emisije 
snovi v zrak iz teh naprav. Navedena Uredba o emisiji snovi v zrak med drugim določa tudi 
mejne vrednosti emisije snovi v zrak (21. do 30.a člen).  
 
Področje emisije hrupa v okolju je podrobneje urejeno v Uredbi o ocenjevanju in urejanju 
hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/04), mejne vrednosti emisije hrupa v okolje pa so 
določene v Prilogi 1 Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolje (Uradni list RS, št. 
43/18). 
 
Nadzor nad izvajanjem navedenih predpisov izvaja inšpekcija pristojna za varstvo okolja, ki v 
primeru ugotovljenih nepravilnosti v skladu z 32. členom ZIN inšpekcijskemu zavezancu 
odredi ukrep za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti in določi rok za njihovo odpravo.     
 
 
3. Inšpekcijski postopek zoper zavezanca LITO, livarstvo barvnih kovin, Uroš Ogrinc s.p., 

Ulica Milana Majcna 47, 1000 Ljubljana: 
 
Iz evidence Inšpektorata in poročila pristojne inšpektorice je razvidno, da je vaša prijava 
evidentirana pod številko 06181-2965/2018 o čemer ste bili 12. 12. 2018 obveščeni.  
 
V zvezi z vašo prijavo inšpekcijski postopek še ni uveden. Prijava bo obravnavana v skladu s 
sprejetimi Usmeritvami ION za vrstni red obravnavanja prijav – prioritete prijav. 
 
V primeru, da ste to v svoji prijavi zahtevali boste v skladu s 24. členom ZIN o ugotovitvah ter 
izrečenih ukrepih obveščeni najkasneje po opravljenem nadzoru in sprejetem zadnjem ukrepu 
oziroma ustavitvi postopka. 
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Glede vprašanja ali lahko livarna obratuje v bivalnem okolju v neposredni bližini stanovanjskih 
hiš, pojasnjujemo da se glede izdanega uporabnega dovoljenja lahko obrnete na pristojno 
Upravno enoto, podatek o tem ali za zavezanca veljajo kakšne mejne vrednosti 
onesnaževanja, ki jih ne sme presegati in če, katere so mejne vrednosti, ki jih ne sme 
presegati, pa lahko dobite pri Agenciji RS za okolje. 
 
 
S spoštovanjem, 
 
                
                                                                                                                                                
Pripravila: 
 
 
 
Anja Zarnik              Dragica Hržica  
Inšpektorica za okolje          glavna inšpektorica IRSOP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Poslati po elektronski pošti: 

- DUO, Martina Lipnik, martina.lipnik@siol.net 
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