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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, 82/05, 17/06, 76/06, 132/06, 41/07 in 64/08-ZViS-F) in 71. člena v povezavi z 92. 
členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
OdI.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A in 70/08) v postopku izdaje Odločbe o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje večjega 
obsega – naprava za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v osmih komornih pečeh, ter 
okoljevarstvenega soglasja za poseg: postavitev nove komorne peči za žganje keramike in 
postavitev novega sušilno razpršilnega stolpa za pripravo keramičnih granulatov, stranki - 
upravljavcu ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, ki jo zastopa predsednik uprave 
Berginc Tomaž, s tem 
 
 
 

JAVNIM NAZNANILOM OBVEŠČA JAVNOST 
 

1. da je stranka - ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, z vlogo z dne 27.6.2008 
zaprosila naslovni organ za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki 
lahko povzroča onesnaževanje večjega obsega, in sicer za Napravo za izdelavo keramičnih 
izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, opek, ognjevarnih opek, ploščic, lončevine ali 
porcelana, s proizvodno zmogljivostjo več kot 75 ton na dan ali z zmogljivostjo peči več kot 
4m3 in gostoto vložka v posamezno peč več kot 300 kg/m3; 

2. da je stranka ETI Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, z vlogo z dne 27. 6. 2008 
zaprosila naslovni organ za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: postavitev nove 
komorne peči za žganje keramike in postavitev novega sušilno razpršilnega stolpa za 
pripravo keramičnih granulatov; 

3. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke 5.f Priloge II za proizvodnjo 
keramičnih izdelkov z žganjem, zlasti strešnikov, zidnih opek, ognjevarnih opek, 
keramičnih ploščic, keramike in porcelana z zmogljivostjo 75 t na dan ali zmogljivostjo 4 
m3 pri gostoti vložka v peči 300 kg/m3, Uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 78/06 in 72/07) treba pridobiti 
okoljevarstveno soglasje; 

4. da je vplivno območje določeno v poglavju 1.6 Poročila o vplivih na okolje za obratovanje 
komorne peči Bosio in sušilno razpršilnega stopla Dorst v Eti Elektroelement d. d. Izlake, 
št. 1945/1, januar 2009, Elektroinštitut Milan Vidmar; 

5. da se bo v tem postopku izdala odločba o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja za 
obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, v okviru 
katerega bo izdano tudi okoljevarstveno soglasje; 

6. da je za izdajo odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenega 
soglasja pristojna Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana; 

7. da se podatki o nameravanem posegu pridobijo na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 
Ljubljana; 

8. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način na naslovu Agencija RS za 
okolje, Vojkova 1a, 1102 Ljubljana, na Upravni enoti Zagorje ob Savi, Oddelek za okolje in 
prostor, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ter v svetovnem spletu na spletnih straneh 
Agencije RS za okolje; 
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9. da je vpogled v vlogo in dokumentacijo za pridobitev odločbe o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja ter v vlogo in dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega 
soglasja, to je, poročilo o vplivih na okolje ter osnutek odločitve o okoljevarstvenem 
dovoljenju zagotovljen 

 
 

od 26.1.2009 do 24.2.2009 
v prostorih Upravne enote Zagorje ob Savi 

Oddelek za okolje in prostor, 
Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi 

in sicer: 
 

ponedeljek in torek od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 15.00 ure 
sreda od 08.00 do 12.00 ure in od 13.00 do 18.00 ure 

petek od 08.00 do 13.00 ure 
prva sobota v mesecu od 8.00 do 12.00 ure 

 

 

10. da se mnenja in pripombe lahko v roku iz 9. točke javnega naznanila: 
• vpišejo v knjigo pripomb, ki se nahaja v prostorih poteka predstavitve dokumentacije za 

pridobitev odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja na Upravni enoti Zagorje 
ob Savi, Oddelek za okolje in prostor, Cesta 9. avgusta 5, 1410 Zagorje ob Savi ali 

• posredujejo v pisni obliki na Agencijo RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana. 
 
Naslovni organ obvešča javnost, da bo v postopku upošteval samo mnenja in pripombe javnosti, 
ki bodo prejeta v roku in na način, ki izhaja iz 10. točke javnega naznanila. 
 
Skladno z določili 64. in 73. člena Zakona o varstvu okolja vabimo tudi osebe, ki na območju, 
na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali 
premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki nepremičnin, in ki menijo, 
da se nameravani poseg tiče njihovega pravnega interesa in imajo položaj stranskega udeleženca 
v postopku po predpisih o upravnem postopku, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem 
posegu ter zahtevajo vstop v postopek. Vendar pa mora oseba, ki zahteva udeležbo v postopku, 
v svoji vlogi določno navesti v čem je njen pravni interes in če je mogoče, predložiti tudi 
dokaze oziroma izkazati pravni interes. 
 
 
Številka:  35407-14/2008-14                                                     
Datum:    22. 1. 2009                                                                      
 
 
                                                                                            Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
                                                                                 direktorica Urada za varstvo okolja in narave 

 

 

 

 


