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Na podlagi 14. člena Uredbe o dopolnitvah in spremembah Uredbe o vrsti dejavnosti 
in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, 
št. 71/07), Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje objavlja 
 

 
O B V E S T I L O  

o izdanem okoljevarstvenem dovoljenju 
 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 17.08.2007 upravljavcu 
IGM Zagorje, d.o.o., Savska cesta 1, 1410 Zagorje ob Savi, izdala okoljevarstveno 
dovoljenje številka 35407-21/2006-10 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 
onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za 
proizvodnjo apna. 
 
V postopku je bilo ugotovljeno, da upravljavec zagotavlja ukrepe za preprečevanje 
onesnaževanja okolja zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, preprečevanje 
onesnaženja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov in njihovo 
odstranjevanje skladno s predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, učinkovito rabo 
energije, preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic.  

 
V okoljevarstvenem dovoljenju so določene zahteve v zvezi z emisijami snovi v zrak 
in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, zahteve v zvezi z emisijami snovi in toplote 
v vode in dopustne vrednosti emisij snovi in toplote v vode, zahteve v zvezi z 
emisijami hrupa v naravno in življenjsko okolje in dopustne vrednosti kazalcev hrupa, 
okoljevarstvene zahteve za ravnanje z odpadki, in sicer tako za ravnanje z odpadki, ki 
nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, kakor tudi za ravnanje z embalažo in 
odpadno embalažo. Z dovoljenjem je določena tudi obveznost upravljavca z zvezi z 
izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak, emisij snovi in toplote v 
vode, emisij hrupa v naravno in življenjsko okolje in obveznost poročanja za odpadke, 
ki nastajajo zaradi opravljanja dejavnosti ter za embalažo in odpadno embalažo. 
Naslovni organ je določil tudi zahteve za učinkovito rabo vode in energije in ukrepe za 
čim višjo stopnjo varstva okolja kot celote ter zmanjševanje tveganja ob nesrečah in 
obvladovanje nenormalnih razmer, in sicer je določil posebne zahteve, ki se nanašajo 
na skladiščenje, ravnanje in prenos snovi in zahteve, ki se nanašajo na ukrepe po 
prenehanju obratovanja naprave. Prav tako sta v okoljevarstvenem dovoljenju 
določena posebna pogoja, ki se nanašata na spremljanje porabe energije, vode, 
osnovnih in pomožnih materialov, emisij snovi v zrak in vodo ter nastanek odpadkov 
in na dolžnost poročanja o izpustih in prenosih onesnaževal. 
 
 
Številka:  35407-21/2006-11      Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
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