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ZADEVA: Prijava, da se objekt na parc.št. 637 Stražišče ne uporablja   

                   za namen dovoljen z gradbenim dovoljenjem in predlog    

                   za opravo nadzora 

 

 

UE Kranj je za objekt na parcelni številki 637 k.o. Stražišče dne 15.5. 

2002 izdala Enotno gradbeno dovoljenje št. 35100-0005/02-04/ŠŠ za 

sortiranje sekundarnih surovin s pisarniškimi prostori, dne 24.8.2004  

Uporabno dovoljenje št. 351-363/2004-1431 za uporabo zbiralnice za 

sortiranje sekundarnih surovin in dne 16.2. 2005 še dopolnilno odločbo št. 

351-363/2004-1431 s katero se dopolni izdano uporabno dovoljenje s tem, 

da se dovoli uporaba poslovnega prostora vključno s skladiščenjem 

nevarnih snovi v pritličju.  

Ministrstvo za okolje in prostor RS, ARSO je nosilcu posega-družbi Ekol 

d.o.o. izdala Okoljevarstveno soglasje št. 35402-1/2010-50 z dne 

26.8.2011 za poseg razširitve dejavnosti obdelave odpadkov v skupni 

količini 7458 ton nevarnih in 1650 ton nenevarnih odpadkov, na lokaciji 

Laze 18a Kranj, na zemljišču 637 in 636/2 k.o. Stražišče. V obrazložitvi 

okoljevarstvenega soglasja je ARSO navedla, da objekt ustreza kriterijem 

za objekt državnega pomena zato bo morala stranka pridobiti gradbeno 

dovoljenje ministrstva (str.6), in da se skladno z določili šestega odst. 

61.člena ZVO-1 pogoji navedeni v izreku te odločbe štejejo za projektne 

pogoje po predpisih o graditvi objektov (str.8). 

Okoljevarstveno soglasje je bilo z Odločbo o prenosu okoljevarstvenega 

soglasja št. 35402-4/2012-4 dne 2.3.2012 prenešeno z upravljavca-družbe 

Ekol d.o.o. na upravljavca-družbo Ekorel d.o.o. Laze 18a Kranj. 

ARSO je upravljavcu Ekorel d.o.o. Laze 18a Kranj izdalo dne 24.4.2015  

okoljevarstveno dovoljenje št.  35407-1/2012-34 za obratovanje naprave, 



   

ki lahko povzroča onesnaženje večjega obsega-IED naprave, ki se nahaja 

na kraju Laze 18a Kranj, na zemljišču parc.št. 637 k.o. Stražišče in sicer 

za odstranjevanje nevarnih odpadkov z zmogljivostjo odstranjevanja 

48,7 t/dan in za predelavo odpadkov z zmogljivostjo predelave 25,02 

t/dan. Okoljevarstveno dovoljenje je pravnomočno. 

ARSO je dne 12.10.2016 izdala sklep št. 35405-239/2016-5, da mora  

družba Ekol d.o.o. Laze 18a Kranj za nameravani poseg predelave 

nevarnih in nenevarnih odpadkov izvesti presojo vplivov pridobiti 

okoljevarstveno soglasje. Iz obrazložitve je razvidno, da je največja 

zmogljivost naprav za obdelavo nevarnih odpadkov, ki so predmet 

nameravanega posega 6 t/dan in da je največja zmogljivost naprav za 

obdelavo nevarnih odpadkov v obstoječem stanju 9,4 t/dan. 

Iz tega izhaja, da na parcelni št.637 k.o. Stražišče, v obstoječem objektu 

Laze 18a Kranj obratuje naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja 

večjega obsega-IED naprave, izvaja se dejavnost odstranjevanja nevarnih 

odpadkov, predelava odpadkov, skladiščenje nevarnih in nenevarnih 

odpadkov velikih količin. Dejavnosti izvajata družbi Ekol d.o.o. in Ekorel 

d.o.o. Družba Ekol d.o.o. je pričela še postopek za presojo vplivov na 

okolje za pridobitev okoljevarstvenega soglasja za dodatno predelavo 6 

t/dan. 

Za objekt na parcelni št. 637 k.o. Stražišče je bilo izdano gradbeno 

dovoljenje za sortiranje sekundarnih surovin, uporabno dovoljenje za 

skladiščenje nevarnih odpadkov. 

Tehnološke enote IED naprave bistveno spreminjajo pomembne 

tehnične značilnosti objekta kot tudi uporabnost objekta. Predvsem  

posegajo v zanesljivost objekta, njegovo mehansko odpornost in 

stabilnost, zaščito pred hrupom in vibracijami, varnost pred požarom, 

varnost pri uporabi in v vplive objekta na higienske in zdravstvene zaščite 

in zaščite okolice. Kar posledično pomeni, da bi obstoječi objekt moral  

imeti ustrezno gradbeno in uporabno dovoljenje v skladu z zahtevami 

Zakona o graditvi objektov. Ni nam znano,  da bi lastnik objekta družba  

Ekol d.o.o. zaprosila za rekonstrukcijo objekta in spremembo 

namembnosti. 

Glede na dejavnost, ki se na parcelni št. 637 k.o. Stražišče opravlja-

ravnanje z odpadki objekt tudi ne bi smel biti umeščen v Industrijsko cono 

Laze. 

Objekt in dejavnost v njem in obratovanje naprave, ki lahko povzroči 

onesnaževanje večjega obsega-IED naprave predstavlja nevarnost za 

življenje in premoženje vseh delujočih družb na lokaciji Industrijske cone 

Laze in okoliškega prebivalstva, zato 

 



   

predlagamo, 

 

da takoj izvedete nadzor objekta Laze 18a Kranj, na parcelni št. 637 k.o. 

Stražišče, last družbe Ekol d.o.o., in preverite spoštovanje zakonov in 

drugih predpisov s področja urejanja prostora, graditve objektov in 

gradbenih konstrukcij in skadnosti uporabe objekta z izdanimi gradbenim 

in uporabnimi dovoljenji za objekt.  

Prosimo, da nas obvestite o opravljnem nadzoru in izvedenih ukrepih. 

 

 

Prijavo je Civilna iniciativa za zeleno Stražišče vložila v soglasju s KS 

Stražišče in KS Bitnje, zato ju o rezultatu opravljenega nadzora obvestite. 

 

 

 

Civilna iniciativa za zeleno Stražišče  

      Marko Špolad 

 

 

 

Priloga: Dopis z dne 16. junija 2017: Zahteva za inšpekcijski nadzor  

              požarne varnosti objekta in dejavnosti 

 

 

V vednost: 

- Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj 

- Krajevna skupnost Bitnje, Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica 

- Inšpektorat za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, 

Izpostava Gorenjske, Nazorjeva 1, Kranj   


