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Številka: 35407-28/2011-21  
Datum:   4. 11. 2013   
 
 
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-OdlUS, 112/06-Odl.US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 
48/12 in 57/12) Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja naslednje 
 
 

 

OBVESTILO 

o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 

 
 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje je dne 30. 10. 2013 upravljavcu ENERGETIKA CELJE 
javno podjetje, d.o.o., Smrekarjeva ulica 1, 3000 Celje, izdala odločbo št. 35407-28/2011-20 o 
spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št. 35407-8/2005-19, 35402-65/2005-8 z dne 
12. 1. 2006 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega, 
in sicer za napravo Toplarna Celje, tj. napravo za sežig komunalnih odpadkov, z zmogljivostjo 
sežiga 3,125 ton komunalnih odpadkov na uro, in za drugi povezani napravi na istem kraju tj. 
plinsko kotlarno in napravo za pridobivanje električne energije, ki imata z napravo za sežig 
komunalnih odpadkov skupne objekte in naprave za odvajanje emisij v vode in ravnanje z 
odpadki. Naprave se nahajajo na lokaciji z naslovom Kotna ulica 10, 3000 Celje.  
 
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. 
 
V odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja so določene zahteve za ustrezno   
odstranjevanje odpadkov, zahteve v zvezi z emisijami snovmi v zrak in vode, dopustne 
vrednosti emisij snovi v zrak in vode, zahteve v zvezi s poročanjem za emisije snovi v zrak in 
vode, zahteve za ustrezno ravnanje z odpadki, ki nastanejo zaradi opravljanja dejavnosti, 
zahteve v zvezi z emisijami hrupa in zahteve za skladiščenje nevarnih tekočin.  
 
Vpogled v odločbo o spremembi okoljevarstvenenega dovoljenja je mogoč na Agenciji 
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana. 
 
 
 
                                                                                                        mag. Inga Turk 
                                                         direktorica Urada za varstvo okolja in narave 
 

 


