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Na podlagi 65. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 
49/06-ZMetD in 66/06-OdlUS) in 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  

 
O B J A V L J A  

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 19.09.2007 upravljavcu 
Salonit Anhovo, gradbeni materiali, d.d., Vojkova 1, 5210 Deskle, ki jo zastopa 
generalni direktor Jože Funda, izdala okoljevarstveno dovoljenje številka 35407-
8/2006-52, v okviru katerega je bilo odločeno o okoljevarstvenem dovoljenju za 
obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in 
sicer za obratovanje naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči in 
proizvodnjo cementov in okoljevarstvenem soglasju za poseg: posodobitev linije za 
proizvodnjo cementnega klinkerja in postavitev novih silosov za skladiščenje 
cementa. 
 
I. 

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave za 
proizvodnjo cementnega klinkerja v rotacijski peči in proizvodnjo cementov je bilo 
ugotovljeno, da upravljavec zagotavlja ukrepe za preprečevanje onesnaževanja 
okolja, preprečevanja 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. 
 
II. 

Okoljevarstveno soglasje za poseg: posodobitev linije za proizvodnjo cementnega 
klinkerja in postavitev novih silosov za skladiščenje cementa  je izdano pod 
naslednjimi pogoji: 
• pri izvedbi posega in izvajanju dejavnosti mora nosilec posega upoštevati 

omilitvene ukrepe in druga okoljevarstvena priporočila in ukrepe navedene v 
Poročilu o vplivih na okolje – Posodobitev linije za proizvodnjo klinkerja in novi 
silosi za skladiščenje cementa Salonit Anhovo d.d., št. 23/194-06, 29.05.2006 
(popravljeno po reviziji 20.06.2006), dopolnitev 12.12.2006 istega izdelovalca 
Zavod za zdravstveno varstvo Maribor, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor, 

• v postopku izdaje uporabnega dovoljenja je potrebno določiti čas poskusnega 
obratovanja, v času njegovega trajanja pa je potrebno skladno s predpisi izvesti 
prve meritve emisije snovi v zrak, emisije snovi in toplote pri odvajanju odpadnih 
vod in meritve hrupa, ter pred izdajo uporabnega dovoljenja predložiti Agenciji RS 
za okolje listine o izpolnitvi pogojev iz tega okoljevarstvenega dovoljenja, 



• v primeru ugotovitve čezmernih obremenitev okolja v času poskusnega 
obratovanja je potrebno določiti in izvesti ustrezne dodatne okoljevarstvene 
ukrepe. 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je proučila mnenja in pripombe 
javnosti in ugotovila, da se pripombe ali ne nanašajo na predmetni poseg ali pa so že 
upoštevane v Poročilu o vplivih na okolje, zato jih pri določanju pogojev ni posebej 
upoštevala. 
 
Iz predložene dokumentacije izhaja, da bo predvideni poseg skladen s predpisi s 
področja varstva okolja. 
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