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Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15, 62/15, 84/16, 41/17, 53/17, 52/18, 84/18,
10/19 in 64/19) ter na podlagi dvanajstega in trinajstega odstavka 77. 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, 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, 84/18-ZIURKOE in 158/20), v upravni zadevi spremembe
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja
večjega obsega, na zahtevo upravljavca InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.,
Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, ki ga zastopata direktorica Marida Sikovšek Podbregar in
direktor Kristijan Kirasić, naslednjo

ODLOČBO

I.
Okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-21/2006-10 z dne 17. 8. 2007, spremenjeno z odločbami
št. 35407-23/2011-6 z dne 30. 6. 2011, št. 35407-66/2011-4 z dne 6. 6. 2012 in št. 3540646/2016-12 z dne 4. 4. 2017 (v nadaljevanju: okoljevarstveno dovoljenje), izdano upravljavcu IGM
Zagorje d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, za obratovanje naprave za proizvodnjo
apna in magnezijevega oksida, s proizvodno zmogljivostjo 400 ton apna in magnezijevega oksida
na dan, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 2641 Zagorje in na zemljiščih v k.o. 1886 Zagorje –
mesto, se spremeni tako, kot izhaja iz nadaljevanja izreka te odločbe:
1.

Točka 1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

1. Upravljavcu InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o., Savska cesta 1, 1410
Zagorje (v nadaljevanju: upravljavec) se izda okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje
naprave za proizvodnjo kalcitnega in dolomitnega apna (v nadaljevanju: apno), s proizvodno
zmogljivostjo 400 ton apna na dan, ki se nahaja na zemljiščih k. o. 2641 Zagorje 633/1, 633/2,
634/3, 660/1 ter zemljiščih k.o. 1886 Zagorje - mesto, parcele št. 1872/3, 1873/1, 1874/1,
1874/2, 1886, 1887/2, 1887/4 in 1887/5.
Naprava za proizvodnjo apna sestoji iz naslednjih tehnoloških enot:
priprava surovine, proizvodnja ter predelava apna,
transport apna.
Podrobnejši seznam tehnoloških enot je naveden v Prilogi 1 tega dovoljenja.
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2.

V točki 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta Preglednica 2.2.1a.

3.

Točka 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.2.3.

Mejne vrednosti emisije snovi za vir emisije Mlevnica za pridobivanje mletega apna (N6)
Izpust z oznako:
Vir emisije:
Tehnološke enote:
Gauss-Krügerjevi koordinati:
Višina izpusta:
Volumski pretok
Naprava za čiščenje
Ime merilnega mesta:

Z6 – Izpust mlevnice za pridobivanje mletega apna (N6)
Mletje
Mlevnica za pridobivanje mletega apna (N6)
Y = 499791, X = 108571
12 m
15.000 Nm3/h
Vrečasti filter
ZMM6

Preglednica 2.2.3: Mejna vrednost emisije snovi v zrak na merilnem mestu ZMM6
Snov
Celotni prah

Mejna vrednost
10 mg/m3

4.

Točka 2.2.4. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se črta.

5.

Točka 2.4.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

2.4.2. Upravljavec mora zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringa emisije snovi v zrak kot
občasne meritve snovi:
- celotni prah, dušikovi oksidi (NO2) in žveplovi oksidi (SO2) iz preglednice 2.2.1 točke
2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja vsako leto,
- celotni organski ogljik (TOC) in poliklorirani dibenzodioksini/furani (PCDD/F) iz
preglednice 2.2.1 točke 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja vsako tretje leto,
- celotni prah iz preglednice 2.2.2 točke 2.2.2. izreka okoljevarstvenega dovoljenja vsako
tretje leto in
- celotni prah iz preglednice 2.2.3 točke 2.2.3. izreka okoljevarstvenega dovoljenja vsako
tretje leto.
6.

Priloga 1 okoljevarstvenega dovoljenja se spremeni tako, da se glasi:

PRILOGA 1
Naprava za proizvodnjo apna sestoji iz naslednjih tehnoloških enot:

priprava surovine, proizvodnja in predelava apna:
- transport surovine,
- dve obročasto – jaškasti obločni peči, s proizvodno zmogljivostjo vsaka po 200 ton
žganega apna na dan, vsaka z vhodno toplotno močjo 9,5 MW (N1, N2),
- klasirnica žganega apna s silosi,
- hidrarna 1 (N3),
- hidrarna 2 (N4),
- vagonsko nakladišče,
- silos za hidrirano apno (V = 2.000 m3),
- sistem za uplinjanje lesne biomase,
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transport in predelava apna:
- transport žganega apna,
- hidrarna 3 (N5),
- mlevnica živega apna – KTM 1000,
- mlevnica napeke,
- mlevnica za pridobivanje mletega apna (N6),
- pakiranje mletega apna.

II.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno.

III.
V tem postopku stroški niso nastali.

Obrazložitev

I.
Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor
opravlja naloge s področja varstva okolja (v nadaljnjem besedilu: naslovni organ), je dne
1. 7. 2020 prejela vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko
povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za napravo za proizvodnjo apna, s
proizvodno zmogljivostjo 400 ton apna na dan, ki se nahaja na zemljiščih v k.o. 2641 Zagorje in
na zemljiščih v k.o. 1886 Zagorje – mesto, upravljavca InterCal Slovenija, proizvodnja apna in
apnenca d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje, ki ga zastopata direktorica Marida Sikovšek
Podbregar in direktor Kristijan Kirasić (v nadaljevanju: upravljavec).
Upravljavec je vlogo za spremembo okoljevarstvenega dovoljenja vložil dne 1. 7. 2020 na podlagi
sklepa naslovnega organa št. 35409-77/2019-2 z dne 7. 5. 2020, s katerim je bilo odločeno, da ne
gre za večjo spremembo, temveč da je treba zaradi nameravane spremembe spremeniti pogoje
in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju.
Naslovni organ je dne 19. 3. 2021 prejel vlogo za spremembo upravljavca, ki jo vodi pod
št. upravne zadeve 35406-23/2021. Ta vloga je podana v obliki priloženega obrazca, kateremu je
upravljavec priložil potrdilo o plačilu upravne takse z dne 16. 3. 2021 v znesku 250 EUR in Redni
izpis iz sodnega/poslovnega registra z dne 17. 3. 2017. Iz slednjega je razvidno, da se je ime firme
iz IGM Zagorje d.o.o. spremenilo v InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.
Naslovni organ je z namenom izdaje ene odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja, vlogi
z dne 1. 7. 2020 in 19. 3. 2021 združil v en postopek, na podlagi 130. člena Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10,
82/13 in 175/20-ZIUOPDVE; v nadaljevanju: ZUP), saj se zahtevka upravljavca nanašata na isto
okoljevarstveno dovoljenje oziroma podobno dejansko stanje ter na isto pravno podlago, za
odločanje v obeh postopkih pa je stvarno pristojen naslovni organ.
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Naslovni organ je s sklepom št. 35406-35/2020-6, v povezavi s št. 35406-23/2021-3 z dne
4. 5. 2021 združil oba postopka spremembe okoljevarstvenega dovoljenja. Postopek se vodi pod
št. 35406-35/2020.
Prvi odstavek 77. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/09ZMetD, 66/06-OdlUS, 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, 84/18-ZIURKOE in 158/20, v
nadaljevanju ZVO-1) določa, da mora upravljavec vsako nameravano spremembo v obratovanju
naprave, ki je povezana z delovanjem ali razširitvijo naprave in lahko vpliva na okolje, ali
spremembo glede upravljavca, pisno prijaviti ministrstvu, pristojnemu za varstvo okolja, kar
dokazuje s potrdilom o oddani pošiljki. Prijava iz prvega odstavka 77. člena ZVO-1 mora glede
naprave vsebovati opis njenih sprememb in opis mogočih pomembnih vplivov nameravane
spremembe na okolje ali dele okolja, glede upravljavca pa le navedbo sprememb.
Ministrstvo v primeru spremembe firme ali sedeža upravljavca skladno s trinajstim odstavkom
77. člena ZVO-1 odloči v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe
71. člena ZVO-1 in drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.
Upoštevaje določbo 3. člena ZVO-1, točka 7.1 je upravljavec naprave povzročitelj obremenitve
okolja, ki ima v posesti napravo ali izvaja določeno dejavnost, sprememba upravljavca naprave pa
je skladno z določbo 3. člena ZVO-1, točka 7.2 sprememba pravne ali fizične osebe ali sprememba
firme ali sedeža osebe, ki je pridobila okoljevarstveno dovoljenje.
Dvanajsti odstavek 77. člena ZVO-1 določa, da ministrstvo odloči o spremembi okoljevarstvenega
dovoljenja v primeru iz enajstega odstavka 77. člena ZVO-1, to je v primeru, da ne gre za večjo
spremembo, je pa potrebno spremeniti pogoje in ukrepe v veljavnem okoljevarstvenem dovoljenju,
v 30 dneh od prejema popolne vloge, pri čemer se ne uporabljajo določbe 71. člena ZVO-1 in
drugega do četrtega odstavka 73. člena ZVO-1.
II.
V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je naslovni organ prejel vlogo z dne
1. 7. 2020, kateri je bilo priloženo:
- odločba GURS št. 90312-176/2004-3 z dne 8. 7. 2004,
- odločba GURS št. 02112-418/2012-3 z dne 30. 11. 2012,
- shematski prikaz območja naprave in parcel k.o. Zagorje in k.o. Zagorje – mesto,
- potrdilo o plačilu upravne takse v znesku 250 EUR z dne 29. 6. 2020.
Naslovni organ je upravljavcu izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-21/2006-10 z dne
17. 8. 2007, spremenjeno z odločbami št. 35407-23/2011-6 z dne 30. 6. 2011, št. 35407-66/20114 z dne 6. 6. 2012 in št. 35406-46/2016-12 z dne 4. 4. 2017, za obratovanje naprave za
proizvodnjo apna, s proizvodno zmogljivostjo 400 ton apna na dan (v nadaljevanju:
okoljevarstveno dovoljenje).
Z nameravanimi spremembami se proizvodna zmogljivost obravnavane naprave ne spreminja in
ostaja 400 ton apna na dan.
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Iz vloge upravljavca z dne 1. 7. 2020 izhajata spodaj navedeni spremembi.
1. Sprememba okoljevarstvenega dovoljenja v točkah, ki obravnavajo proizvodnjo
magnezijevega oksida (MgO), ki niso relevantne za obstoječo dejavnost
Upravljavec navaja, da so bile v odločbi št. 35406-46/2016-12 z dne 4. 4. 2017 dodana določila,
(zahteve), ki se nanašajo na proizvodnjo magnezijevega oksida, ki pa ga upravljavec v napravi
ne proizvaja. Proizvaja pa dolomitno apno (CaO MgO), ki je po sestavi kombinacija kalcijevega
(CaO) in magnezijevega oksida (MgO). Proizvodnja dolomitnega apna poteka na enak način
in na istih napravah kot proizvodnja kalcitnega (navadnega) apna (CaO), vendar z drugačno
surovino (dolomitni apnenec). Upravljavec nadalje navaja, da je v BREF dokumentu
proizvodnja dolomitnega apna obravnavana na enak način kot proizvodnja navadnega apna in
zanjo v Zaključkih o BAT ni podanih dodatnih zahtev.
2. Preklic tehnoloških enot, ki se nanašajo na proizvodnjo apnenčeve moke
Upravljavec v vlogi navaja, da je tehnološki enoti Mlevnica apnenčeve moke RS D-1200 (N7)
in Sušilnica in transport apnenca (N8) uporabljal za proizvajanje apnenčeve moke. Upravljavec
je s proizvodnjo apnenčeve moke na lokaciji naprave prenehal. Mlevnico apnenčeve moke RS
D-1200 (N7) je upravljavec prestavil na drugo lokacijo, in sicer v Zidani Most, na lokacijo
podjetja Apnenec d.o.o. Zidani Most.
Vloga je bila dne 21. 4. 2021 dopolnjena na podlagi poziva naslovnega organa št. 3540635/2020-2 z dne 31. 3. 2021 z opredelitvijo do ugotovitev naslovnega organa glede tehnoloških
enot in območja naprave oz. parcel.

III.
Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1 in 24. členu Uredbe o vrsti
dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS,
št. 57/15). Skladno z desetim odstavkom 24. člena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega, se glede vprašanj o obsegu in vsebini
okoljevarstvenega dovoljenja, ki niso urejena s to uredbo, uporabljajo določbe predpisov, ki
urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave.
Naslovni organ je ugotovil, da naprava obratuje v skladu s splošnimi zahtevami za obratovanje
naprave iz ZVO-1, Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega in drugimi predpisi, ki urejajo okoljevarstvene zahteve za obratovanje naprave,
zato je upravljavcu na podlagi dvanajstega odstavka 77. člena ZVO-1 izdal odločbo o spremembi
okoljevarstvenega dovoljenja.
Naslovni organ je v točki I./1. izreka te odločbe spremenil točko 1. izreka okoljevarstvenega
dovoljenja, v kateri je:
- spremenil ime firme upravljavca naprave na podlagi vloge upravljavca skladno s trinajstim
odstavkom 77. člena ZVO-1. Ime firme upravljavca se iz IGM Zagorje d.o.o. spremeni v
InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o.,
- na podlagi vloge upravljavca, zaradi izvedene parcelacije, spremenil parcelne številke
območja naprave,
- na podlagi navedbe upravljavca, da magnezijevega oksida ne proizvaja, ampak proizvaja
dolomitno apno, ki je kombinacija kalcijevega in magnezijevega oksida, definiral napravo
kot napravo za proizvodnjo kalcitnega in dolomitnega apna.
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V točki 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja so bile v Preglednici 2.2.1a določene mejne
vrednosti za emisijo snovi v zrak pri proizvodnji magnezijevega oksida. Naslovni organ je na
podlagi dokumentacije, ki je priložena vlogi ugotovil, da se na napravi magnezijevega oksida ne
proizvaja, ampak proizvaja le kalcitno in dolomitno apno. Naslovni organ je iz Zaključkov o BAT
za proizvodnjo cementa, apna in magnezijevega oksida (Uradni list EU, 2013/163/EU) ugotovil,
da se za proizvodnjo kalcitnega in dolomitnega apna mejne vrednosti, ki so predpisane za
proizvodnjo magnezijevega oksida ne uporabljajo, zaradi česar je naslovni organ v točki I./2
izreka te odločbe v točki 2.2.1. izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal Preglednico 2.2.1a, v
kateri so bile določene mejne vrednosti za emisijo snovi v zrak pri proizvodnji magnezijevega
oksida.
Naslovni organ je v točki I./3 izreka te odločbe spremenil točko 2.2.3. izreka okoljevarstvenega
dovoljenja, v kateri so bile določene vrednosti emisije snovi za vir emisije Mlevnica apnenčeve
moke RS D-1200 (N7), ki je prenehala obratovati, zaradi česar je naslovni organ iz točke 2.2.3.
izreka okoljevarstvenega dovoljenja črtal določbe, ki so za opuščeno Mlevnico apnenčeve moke
RS D-1200 (N7) določale mejne vrednosti emisije snovi v zrak. Določbe točke 2.2.3. izreka
okoljevarstvenega dovoljenja, katere določajo mejne vrednosti za Mlevnico za pridobivanje
mletega apna (N6) (Mlevnica 1), ki še naprej obratuje v obsegu naprave, so ostale
nespremenjene.
Naslovni organ je v točki I./4 izreka te odločbe črtal točko 2.2.4. izreka okoljevarstvenega
dovoljenja, v kateri so bile določene mejne vrednosti emisije snovi v zrak iz vira Sušilnica in
transport apnenca (N8). Naslovni organ je na podlagi dokumentacije, ki je priložena vlogi ugotovil,
da je upravljavec s proizvodnjo apnenčeve moke na lokaciji naprave prenehal, zaradi česar
Sušilnik gramoza (N8) ni več v obsegu naprave.
Naslovni organ je v točki I./5 izreka te odločbe spremenil točko 2.4.2. izreka okoljevarstvenega
dovoljenja, v kateri je črtal določbe glede monitoringa emisije snovi v zrak iz opuščenih virov
emisije Mlevnica apnenčeve moke RS D-1200 (N7) in Sušilnica in transport apnenca (N8) ter
določbe glede monitoringa emisije snovi v zrak za proizvodnjo magnezijevega oksida, ki se na
napravi ne izvaja.
Naslovni organ je v točki I./6 izreka te odločbe spremenil Prilogo 1, iz katere je izločil tehnološki
enoti Mlevnica apnenčeve moke RS D-1200 (N7) in Sušilnica in transport apnenca (N8).
Tehnološki enoti Mlevnica apnenčeve moke 1 (N6) in Pakiranje apnenčeve moke pa je naslovni
organ spremenil v Mlevnico za pridobivanje mletega apna (N6) in pakiranje mletega apna.
Naslovni organ je na podlagi priložene dokumentacije ugotovil, da je upravljavec s proizvodnjo
apnenčeve moke na lokaciji naprave prenehal, zaradi česar omenjeni tehnološki enoti N7 in N8
nista več v obsegu naprave, ostali dve tehnološki enoti pa spremenil tako, da ustrezata
dejanskemu stanju, tj. postopkom z mletim apnom in ne z apnenčevo moko. Nadalje je naslovni
organ v Prilogi 1 spremenil vse tehnološke enote, ki so se nanašale tudi na proizvodnjo
magnezijevega oksida tako, da je iz njih brisal navedbo te snovi. Kot že navedeno, upravljavec
magnezijevega oksida ne proizvaja.
Preostalo besedilo izreka okoljevarstvenega dovoljenja ostane nespremenjeno, kot izhaja iz
točke II. izreka te odločbe.
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V skladu s petim odstavkom 213. člena v povezavi z 118. členom ZUP je bilo treba v izreku te
odločbe odločiti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso nastali, je
bilo o njih odločeno, kot izhaja iz točke III. izreka te odločbe.
V skladu s 7. členom Odloka o začasnih ukrepih za zmanjšanje tveganja okužbe in preprečevanje
širjenja nalezljive bolezni COVID-19 v upravnih zadevah (Uradni list RS, št. 34/21) in na podlagi
vašega soglasja vam je bil ta dokument vročen po e-pošti, zato vročitev na podlagi četrtega
odstavka 306.a člena ZUP velja za opravljeno šesti delovni dan od dneva odpreme, razen če tega
dokumenta niste prejeli ali ste ga je prejeli kasneje.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo je dovoljena pritožba Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, v roku 15 dni od dneva vročitve te odločbe. Pritožba
se vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji RS za okolje, Vojkova cesta 1b, 1000
Ljubljana. Za pritožbo se plača upravna taksa v višini 18,10 EUR. Upravno takso se plača v
gotovini ali drugimi veljavnimi plačilnimi instrumenti in o plačilu predloži ustrezno potrdilo. Upravna
taksa se lahko plača na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse – državne
in številko računa: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25518-7111002-35406021.

Pri nastanku vsebine tega dokumenta je
sodelovala naslednja uradna oseba:
Jurij Fašing, sekretar

Postopek vodil:
Igor Pšeničnik
višji svetovalec III

mag. Katja Buda
sekretarka

Vročiti:


InterCal Slovenija, proizvodnja apna in apnenca d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje –
po elektronski pošti (neli.bokal@intercal.si, maridi.sikovsek@intercal.si).

Poslati po 16. odstavku 77. člena ZVO-1:



Občina Zagorje ob Savi, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi – po elektronski pošti
(obcina.zagorje@zagorje.si),
Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor, Inšpekcija za okolje in naravo,
Dunajska cesta 58, 1000 Ljubljana - po elektronski pošti (gp.irsop@gov.si).
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