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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 29.10.2008 upravljavcu 
Julon d.d., Letališka cesta 15, 1000 Ljubljana, izdala okoljevarstveno dovoljenje 
številka 35407-108/2006-18 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 
onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za 
proizvodnjo poliamidnega granulata PA 6 ter filamentov PA 6, PA 6,6 , PBT in PP s 
proizvodno zmogljivostjo proizvodnje PA 6 granulata 42.000 t/leto in proizvodnje 
filamentov 62.000 t/leto, z oznako vrste dejavnosti 4.1 h, in dveh drugih naprav, ki 
imata z omenjeno napravo skupne objekte in naprave za odvajanje emisij ali ravnanje 
z odpadki, in sicer za: napravo za regeneracijo kaprolaktama in depolimerizacijo 
oligomerov s proizvodno zmogljivostjo predelave 1.000 ton odpadnih oligomerov na 
leto in za napravo termofiksirni PA 6 BCF (3x) in sukalni stroji z 2052 pozicijami. 
 
V postopku je bilo ugotovljeno, da upravljavec 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 okoljevarstvenem dovoljenju 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 izvajanjem 
obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji obratovanja, ki jih mora 
upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja. 
 
Vpogled v odločbo o okoljevarstvenem dovoljenju je mogoč na Agenciji RS za okolje, 
Vojkova 1b, 1102 Ljubljana. 
 
 
 
Številka: 35407-108/2006-19                 Tanja DOLENC, univ. dipl. inž. gr. 
Datum:   30.10.2008                                  direktorica urada za varstvo okolja in narave 


