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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 objavlja naslednje 
 

O B V E S T I L O  

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje je dne 3.3.2009 upravljavcu Eti 
Elektroelement d.d., Obrezija 5, 1411 Izlake, izdala odločbo o spremembi 
okoljevarstvenega dovoljenja številka 35407-14/2008-17, za obratovanje naprave, ki 
lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, in sicer za obratovanje 
naprave za izdelavo keramičnih izdelkov z žganjem v osmih komornih pečeh in 
okoljevarstveno soglasje za postavitev nove komorne peči za žganje keramike in 
postavitev novega sušilno razpršilnega stolpa za pripravo keramičnih granulatov. 
 
I. 

V postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja 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. 
 
II. 

Okoljevarstveno soglasje za poseg: postavitev nove komorne peči za žganje 
keramike in postavitev novega sušilno razpršilnega stolpa za pripravo keramičnih 
granulatov 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 obratovanje komorne peči Bosio in sušilno razpršilnega stolpa Dorst v 
Eti Elektroelement d. d. Izlake, št. 1945/1, januar 2009, Elektroinštitut Milan 
Vidmar. 

• 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. 

 
V postopku izdaje odločbe o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in 
okoljevarstvenega soglasja javnost ni podala pripomb in mnenj. 
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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