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Na podlagi 65. in 78a. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-
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Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje objavlja 
 

 
O B V E S T I L O  

o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 
 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, je dne 22.2.2011 upravljavcu 
Kovinoplastika Lož, industrija kovinskih in plastičnih izdelkov d.d., Cesta 19. oktobra 
57, 1386 Stari trg pri Ložu, izdala odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 
številka 35407-5/2006-22 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje 
okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje naprave za površinsko obdelavo kovin 
(galvana), s skupnim volumnom delovnih kadi (brez izpiranja) 252,37 m3, in naprav, ki 
sta z njo povezani zaradi ravnanja z odpadki, to sta naprava za taljenje cinkovih zlitin 
(livarna) s talilno zmogljivostjo 11 ton/dan in naprava za proizvodnjo izdelkov iz 
nerjaveče pločevine (PC Inox) s proizvodno zmogljivostjo 0,8 ton/dan, ki se nahajajo 
na lokaciji z naslovom Cesta 19. oktobra 57, 1386 Stari trg pri Ložu. 
 
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 odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so določene zahteve v zvezi z 
emisijami snovi v zrak, dopustne vrednosti emisij snovi v zrak, obveznosti v zvezi z 
izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v zrak in poročanjem, zahteve v 
zvezi z emisijami snovi v vode, dopustne vrednosti emisij snovi v vode, obveznosti v 
zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa emisij snovi v vode in poročanjem,  
obveznosti v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem zaradi 
emisij hrupa v naravno okolje, zahteve v zvezi s svetlobnim onesnaževanjem, mejne 
vrednosti povprečne električne priključne moči svetilk ter obveznosti v zvezi s 
poročanjem zaradi svetlobnega onesnaževanja. 

Vpogled v odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja je mogoč na Agenciji 
RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana. 
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