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Na podlagi 65. in 78.a člena 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) 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje  
 

O B J A V L J A  

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 22.12.2008 upravljavcu 
KNAUF INSULATION, d.d. industrija termičnih izolacij Škofja Loka, Trata 32, 4220 
Škofja Loka, izdala odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja številka 
35407-23/2007-59, za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja 
večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za taljenje mineralnih snovi, vključno 
s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo 620 ton na dan in 
okoljevarstvenem soglasju za poseg rekonstrukcija Linij 2 in 3 v delu obstoječe 
proizvodnje s povečavo talilne zmogljivosti naprave iz 450 t/dan na 620 ton na dan. 
 
I. 

V postopku spremembe okoljevarstvenega dovoljenja je bilo ugotovljeno, da 
upravljavec izpolnjuje pogoje za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 
onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za taljenje 
mineralnih snovi, vključno s proizvodnjo mineralnih vlaken, s talilno zmogljivostjo 620 
ton na dan, in sicer: zagotavlja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja okolja, 
preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo odstranjevanje skladno s predpisi, ki 
urejajo ravnanje z odpadki, učinkovito rabo energije, preprečevanje nesreč in 
omejevanje njihovih posledic.  
 
V odločbi so določeni ukrepi in zahteve za preprečevanje in zmanjševanje emisij, za 
ravnanje z odpadki in za učinkovito rabo vode in energije, dopustne mejne vrednosti 
emisij, obveznosti upravljavca v zvezi z izvedbo prvih meritev, izvajanjem 
obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji obratovanja, ki jih mora 
upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja. 
 
II. 

Okoljevarstveno soglasje za poseg: rekonstrukcija Linij 2 in 3 v delu obstoječe 
proizvodnje s povečavo talilne zmogljivosti naprave iz 450 ton na dan na 620 ton na 
dan je izdano pod naslednjimi pogoji: 

• Pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora investitor upoštevati omilitvene 
ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila, navedena v Poročilu o vplivih na 
okolje za rekonstrukcijo Linij 2 in 3, št. poročila CEVO-222/2007-P1, 26.10.2007, 
14.12.2007 in 19.05.2008, Inštitut za varstvo pri delu in varstvo okolja Maribor p.o; 

• V primeru, da pride do spremembe ali razširitve posega, ki je že dovoljen, izveden 
ali v izvedbi, tako, da zapade pod določila predpisa, ki določa vrste posegov, za 
katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, je potrebno izvesti novo presojo 
vplivov na okolje in pridobiti novo okoljevarstveno soglasje. 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je proučilo vsa mnenja in 
pripombe javnosti, se do njih opredelilo ter jih delno upoštevalo, kot izhaja iz odločbe 
o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja. 



 
 
Iz predložene dokumentacije izhaja, da bo predvideni poseg skladen s predpisi s 
področja varstva okolja. 
 
Vpogled v odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstveno 
soglasje je mogoč na Agenciji RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana. 
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