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Številka: 35407-14/2011-23  
Datum: 3.10.2011   
 
 
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 in 108/09) 
Agencija Republike Slovenije za okolje objavlja naslednje 
 
 
 

OBVESTILO 
 

o izdani odločbi o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja in okoljevarstvenem 
soglasju 

 
 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje je dne 26.9.2011 upravljavcu Jata Emona, d.o.o., 
Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana izdala odločbo o spremembi okoljevarstvenega dovoljenja 
št. 35407-14/2011-20 za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega 
obsega, in sicer za obratovanje naprave za intenzivno rejo perutnine s proizvodno zmogljivostjo 
342.300 mest – farma Duplica, ki se nahaja na lokaciji Korenova c. 2, 1241 Kamnik. 
 
V postopku pridobivanja 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 vrednosti emisij, 
obveznosti upravljavca v zvezi z izvajanjem obratovalnega monitoringa in poročanjem ter pogoji 
obratovanja, ki jih mora upravljavec izpolnjevati zaradi zagotavljanja varstva okolja. 
 
Agencija Republike Slovenije za okolje je hkrati z okoljevarstvenim dovoljenjem nosilcu posega 
(v nadaljevanju stranki) JATA EMONA d.o.o., Agrokombinatska 84, 1000 Ljubljana izdala tudi 
okoljevarstveno soglasje za poseg: prenova Farme Duplica, ki vključuje: 

 
- odstranitev obstoječih objektov, in sicer: odstranitev 2 nizkih hlevov s skupno 

proizvodno zmogljivostjo 28.224 mest za kokoši nesnice (objekta 9 in 11), odstranitev 2 
obstoječih hlevov za skladiščenje suhega kokošjega gnoja s skupno površino 
skladiščenja 2.000 m2 (objekta 10 in 12); 

- gradnjo novih objektov, in sicer: 2 novih enoetažnih hlevov (objekta J in K) s skupno 
proizvodno zmogljivostjo 184.400 mest za kokoši nesnice, objekta za skladiščenje in 
pakiranje kokošjega gnoja (objekt I), pralnice transportnih sredstev (objekt M) in 
pakirnega centra za jedilna jajca (objekt L); 

- prenovo prometne, energetske in komunalne infrastrukture na območju farme. 
 
Poseg bo izveden na zemljiščih s parc. št. 649/2, 649/3, 649/18, 649/19, 649/20, 649/23, vse 
k.o. Podgorje.  
 
Iz predložene dokumentacije izhaja, da je načrtovani poseg, ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov, pogojev iz okoljevarstvenega soglasja in veljavnih predpisov, sprejemljiv.  
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V času javne razgrnitve javnost ni podala pripomb in mnenj. 
 
Vpogled v okoljevarstveno dovoljenje in okoljevarstveno soglasje je mogoč na Agenciji 
Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana. 
 
 
 
                                                                                                        mag. Inga Turk 
                                                         direktorica Urada za varstvo okolja in narave 
 

                 
 
 
 
 
 
 
 
 


