
 
REPUBLIKA  SLOVENIJA 

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE 

Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p. 2608 
tel.: +386(0)1 478 40 00   fax.: +386(0)1 478 40 52 

 
 
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 in 82/05) in 71. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04) v postopku 
izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za površinsko zaščito kovin s 
postopkom eloksiranja, stranki – upravljavcu Lesnina Emmi, Kolodvorska 37/a, 2310 Slovenska 
Bistrica, s tem 
 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST 
 
 

1. da je stranka Lesnina Emmi, predelava aluminija in lesa, d.d., Kolodvorska 37/a, 2310 
Slovenska Bistrica, zaprosila z vlogo z dne 10.08.2005 naslovni organ za izdajo 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za površinsko zaščito kovin s 
postopkom eloksiranja ; 

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

3. da je vplivno območje določeno v Vlogi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, št. 35410-
211/2005; 

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

5. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na naslovu Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1a, 1000 Ljubljana, na Upravni enoti Slovenska Bistrica, Oddelek za okolje 
in prostor ter promet in zveze, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica, v svetovnem 
spletu na spletnih straneh Agencije RS za okolje in v dnevnem časopisu, ki pokriva celotno 
območje države; 

6. da se bodo mnenja in pripombe sprejemale na Agenciji RS za okolje, na njenem sedežu v 
Ljubljani, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana kakor tudi na Upravni enoti, Oddelek za okolje  in 
prostor ter promet in zveze, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica; 

7. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, to je v vlogo 
stranke za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem 
dovoljenju zagotovljen 

 
 

od  20.12.2005 do 18.1.2006 
v prostorih Upravne enote Slovenska Bistrica 

Oddelek za okolje in prostor ter promet in zveze, 
Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica 

in sicer: 
ponedeljek od 08:00 do 12:00 in od 13.00 do 15.00 ure 

torek od 8.00-12.00 in od 13.00 do 15.00 ure 
sreda od 08:00 do 12:00 in od 13.00 do 17.00 ure 

petek od 08:00 do 13:00 ure 
 

8. da se mnenja in pripombe lahko  
• vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za 

pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja na Upravni enoti Slovenska Bistrica, Oddelek 
za okolje in prostor, Kolodvorska 10, 2310 Slovenska Bistrica; 
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• posredujejo v pisni obliki na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, Ljubljana, v roku 30 
dni od dneva začetka javne razgrnitve. 

 
Skladno z določili 73. člena Zakona o varstvu okolja vabimo tudi vse, ki na vplivnem območju 
stalno prebivajo ali so lastniki ali posestniki nepremičnin in menijo, da se nameravani poseg tiče 
njihovega pravnega interesa, da kot stranski udeleženci v postopku podajo mnenje oziroma 
opredelitve do nameravane gradnje, pri čemer pa morajo lastnost stranskega udeleženca izkazati 
z ustreznimi listinami. 
 
 
 
Šifra:       35410-211/2005                                                     
Datum:    16.12.2005                                                                      
 
 
                                                                                                 Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
                                                                                                       Direktorica urada za okolje 

 


