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Agencija RS za okolje izdaja na podlagi drugega odstavka 12. Ciena Uredbe o organih v sestavi
ministrstev (Uradni list RS, St. 58/03, 45/04, 86/04-ZVOP-1, 138/04, 52/05, 82/05, 17/06, 76/06,
132/06, 41/07, 64/08-ZViS-F, 63/09 in 69/10) in na podlagi 1. odstavka 72. clena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, St. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdlUS in 33/07ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08 in 108/09), v ponovnem postopku izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje obstojece naprave, ki lahko povzro£a onesnazevanje okolja vecjega
obsega, na zahtevo stranke LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, ki
jo po pooblastilu direktorja Janusza Milucha zastopata Milivoj Radak in Odvetnica Breda
Razdevsek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, naslednjo
O D L O C B O

Zahteva stranke - upravljavca LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstojece naprave za
proizvodnjo cementa, s proizvodno zmogljivostjo 1400 ton cementnega klinkerja na dan,
ki se nahaja na lokaciji z naslovom Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, na zemljiscih s
parcelnimi Stevilkami 1509/1, 1509/3, 1509/4, 1509/5, 1509/6, 1509/7, 1509/8, 1811/5,
1823/4, 1823/5, 1922/16, 1922/17 in 1922/18, vsa k. o. Trbovlje, se zavrne.
Stroski v postopku niso nastali.

Obrazlozitev

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in
potek postopka do sodbe Upravnega sodisca Republike Slovenije

Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: naslovni organ) je dne 30. 10. 2006, s
strani stranke - upravljavca LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje (v
nadaljevanju: upravljavec), ki jo po pooblastilu direktorja Janusza Milucha zastopata Milivoj
Radak in Odvetnica Breda RazdevSek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, prejela zahtevek za
pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroca onesnazevanja okolja vecjega
obsega, in sicer za obstojeco napravo za proizvodnjo cementnega klinkerja in cementov, s
proizvodno zmogljivostjo 1250 ton cementnega klinkerja na dan, ki se nahaja na naslovu
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, na zemljiscih s pare. St. 1509/1, 1509/3, 1509/4, 1509/5,
1509/6, 1509/7, 1509/8, 1811/5, 1823/4, 1823/5, 1922/16, 1922/17 in 1922/18, vsa k. o.
Trbovlje.
Upravljavec je hkrati z dopolnitvijo vloge, prejeto dne 12.7.2007, spremenil zahtevek za
pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroca onesnazevanja okolja vecjega
obsega, in sicer je zaprosil za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za napravo za proizvodnjo

cementnega klinkerja in cementov, s proizvodno zmogljivostjo 1400 ton cementnega klinkerja
na dan, in za predelavo odpadkov po postopku predelave R1 (sosezig) - uporabo odpadkov kot
dodatno gorivo za obratovanje rotacijske peci, za predelavo odpadkov po postopku predelave
R5 - uporabo odpadkov kot dodatek surovini in cementom in za predelavo lastnin odpadkov, ki
nastanejo v obravnavani napravi zaradi dejavnosti same, vse na naslovu naprave tj.
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, na zemljiScih s pare. St. 1509/1, 1509/3, 1509/4, 1509/5,
1509/6, 1509/7, 1509/8, 1811/5, 1823/4, 1823/5, 1922/16, 1922/17 in 1922/18, vsa k. o.
Trbovlje.
V predmetnem postopku je naslovni organ s sklepom St. 35407-104/2006-24 z dne 23.10. 2007
priznal status stranskega udelezenca Macerl UroSu, Ravenska vas 26a, 1410 Zagorje ob Savi, in
s sklepom St. 35407-104/2006-92 z dne 25. 3. 2008 stranski udelezenki ObSini Trbovlje, Mestni
trg 4,1420 Trbovlje.
Naslovni organ je o zgoraj navedeni zahtevi upravljavca odlofcil z odlocbo St. 35407-104/2006118 z dne 19. 5. 2008, s katero je izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki
lahko povzroca onesnazevanje okolja vecjega obsega - za napravo za proizvodnjo cementa, s
proizvodno zmogljivostjo najvec 1400 ton cementnega klinkerja na dan, in zavrnil zahtevek za
predelavo nenevarnih odpadkov po postopku predelave R1 (sosezig) - tj. uporabo odpadkov
kot dodatno gorivo za obratovanje rotacijske peci.
Zoper zgoraj navedeno odlocbo je naslovni organ prejel dve pritozbi, in sicer pritozbo
upravljavca, ki jo je v njegovem imenu vlozila odvetnica Breda RazdevSek, Dalmatinova 11,
1000 Ljubljana, in pritozbo stranskega udelezenca, Macerl UroSa, ki jo je v njegovem imenu
vlozila OdvetniSka druzba Ceferin, o.p.d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje. Naslovni
organ je obe pritozbi skupaj s spisno dokumentacijo dne 20. 6. 2008 odstopil v pristojno
reSevanje na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljnjem besedilu: MOP).
MOP je z odlocbo St. 35607-23/2008-3 z dne 6. 8. 2008 zgoraj navedeno odlofibo naslovnega
organa odpravilo in zadevo vrnilo naslovnemu organu v ponovni postopek in odlocanje z
napotilom, da mora naslovni organ v ponovnem postopku ugotoviti:
> ali predmetna naprava ne presega mejnih vrednosti emisije snovi v zrak po Uredbi o emisiji
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja,
> ali zaradi delovanja nove cistilne naprave (SNCR) niso presezene mejne emisije snovi v
zrak;
> ali vloznica zahteve (upravljavec) izpolnjuje pogoje, dolocene v 14. eienu Pravilnika o
seziganju odpadkov (zagotovljeno tehtanje odpadkov po posameznih vrstah odpadkov pred
njihovim prevzemom in zagotovitvijo sistema za doziranje odpadnih gum),
in z ugotovitvami seznaniti stranke udelezence v postopku in jim dati moznost, da se izjasnijo o
dejstvih in okoliScinah, pomembnih za odlocitev o zadevi.
Naslovni organ je v ponovnem postopku odlofianja o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroda onesnazevanje okolja vecjega obsega,
sledil napotilom MOP iz odlocbe St. 35607-23/2008-3 z dne 6. 8. 2008, izvedel ugotovitveni
postopek in ugotovil, da naprava iz tocke 1 izreka tega dovoljenja ne presega mejnih vrednosti
emisije snovi v zrak po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremifcnih virov onesnaievanja
(Uradni list RS, St. 31/07 in 70/08), da zaradi delovanja nove Cistilne naprave (SNCR) niso
presezene mejne emisije snovi v zrak, da upravljavec izpolnjuje pogoje, dolocene v 14. clenu
Pravilnika o seiiganju odpadkov (Uradni list RS, St. 32/00, 53/01, 81/02 in 41/04) oziroma v
drugem odstavku 5. clena in tretjem odstavku 11. Ciena sedaj veljavne Uredbe o seziganju
odpadkov (Uradni list RS, St. 68/08), in sicer glede zagotavljanja tehtanja odpadkov po
posameznih vrstah odpadkov pred njihovim prevzemom in zagotovitvijo sistema za doziranje
odpadnih gum. Z ugotovitvami je naslovni organ seznanil stranske udelezence v postopku in jim
dal moznost, da se izjasnijo o dejstvih in okoliScinah, pomembnih za odlocitev o zadevi, in izdal
okoljevarstveno dovoljenje St. 35407-104/2006-183 z dne 8.4. 2009.

Zoper zgoraj navedeno odlo5bo je naslovni organ prejel pritozbo stranskega udelezenca,
Macerl UroSa, ki jo je v njegovem imenu vlozila OdvetniSka druiba Ceferin, o.p.d.n.o., Taborska
cesta 13, 1290 Grosuplje. Naslovni organ je pritozbo skupaj s spisno dokumentacijo dne
21. 5. 2009 odstopil v pristojno reSevanje na MOP.
MOP je z odloCbo St. 35607-23/2008-4 z dne 9. 7. 2009 zgoraj navedeno odlocbo naslovnega
organa odpravilo in zadevo vrnilo naslovnemu organu v ponovni postopek in odloCanje z
napotilom, da mora naslovni organ v ponovnem postopku skladno s 7. clenom Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremicnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, St. 31/07) ugotoviti ali najvecji
masni pretok presega mejni masni pretok in ponovno odlociti o izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja in z njim dolociti tudi najvecje masne pretoke emisije snovi ter odlociti Se o
priglaSenih pritozbenih stroSkih.
V ponovnem postopku odloCanja o zahtevi upravljavca za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave je naslovni organ sledil napotilom MOP iz odloCbe St. 3560723/2008-4 z dne 9.7.2009 in ponovno ugotovil, da so podani pogoji za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz tocke 1 izreka tega dovoljenja, zato je
izdal okoljevarstveno dovoljenje St. 35407-104/2006-195 z dne 23. 7. 2009.
Zoper zgoraj navedeno odlocbo je naslovni organ prejel pritozbo stranskega udelezenca,
Macerl UroSa, ki jo je v njegovem imenu vlozila OdvetniSka drufba Ceferin, o.p.d.n.o., Taborska
cesta 13, 1290 Grosuplje. Naslovni organ je pritozbo skupaj s spisno dokumentacijo dne
21. 5. 2009 odstopil v pristojno reSevanje na MOP.
MOP je z odlocbo St. 35607-23/2008-20 z dne 27.11.2009 pritozbo stranke zavrnilo. Med
razlogi za zavmitev navaja, da za odlocitev, da gre za obstojeco napravo, ni pomembno, na
kakSen naCin je ta naprava delovala ob uveljavitvi predpisa iz 3. odstavka 68. clena ZVO-1
(Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzroCajo onesnazevanje vecjega obsega),
temveC le, da je obstajala in obratovala, ne glede na to, ali je imela za obratovanje vsa potrebna
dovoljenja, saj ZVO-1 kot pogoj predpisuje zgolj obratovanje. Po 14. Clenu Uredbe o
spremembi Uredbe (Uradni list RS, St. 71/07) v primeru, Ce za obstojeco napravo Se ni izdano
dovoljenje v skladu z IPPC Uredbo, ob veCji spremembi, ki zahteva gradnjo, za izdajo
gradbenega dovoljenja ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja. To implicite pomeni, da
se naprave ne obravnava kot nove, saj bi bilo treba sicer po dolocbi 1. odstavka 69. Ciena ZVO1 okoljevarstveno dovoljenje pridobiti pred gradbenim.
Stranski udelezenec, Macerl UroS, v njegovem imenu OdvetniSka druZba Ceferin, o.p.d.n.o.,
Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje, je zoper odloCitev MOP vlozll tofbo na Upravno sodiSCe
Republike Slovenije, Upravno sodisce Republike Slovenije (v nadaljevanju: SodiSCe) pa je s
sodbo St. I U 2/2010-51 z dne 17.2.2011 tozbi stranskega udelezenca ugodilo, izpodbijano
odlocbo naslovnega organa St. 35407-104/2006195 z dne 23. 7. 2009 odpravilo in zadevo vrnilo
naslovnemu organu v ponovni postopek in odlocanje z napotilom, da mora naslovni organ v
ponovnem postopku, ugotoviti, ali je treba obravnavano napravo Steti za novo ali obstojeco in
svoje ugotovitve ustrezno obrazloziti. Na podlagi takih ugotovitev bo odloCal o tern, ali je v
postopku treba dolociti vplivno obmoCje naprave in posledicno obravnavati ugovore tozece
stranke, ki se nanaSajo na dolocitev tega obmocja in s tern na obseg pravic, ki jih sme v tern
postopku varovati tozeca stranka. V nadaljevanju postopka bo opredelitev naprave odlocilno
vplivala tudi na druga procesna dejanja in odlocitev.
SodiSce v zgoraj citirani sodbi navaja, da predstavljajo zakonski okvir za izdajo dovoljenja za
obratovanje naprave, ki lahko povzroca onesnazevanja okolja vecjega obsega dolocbe 68. do
81. Ciena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 39/06 - uradno preCiSCeno besedilo in
70/08, v nadaljevanju: ZVO-1). Delno izjemo od te ureditve, ki velja za tako imenovane
„obstojeCe naprave", urejajo doloCbe 172. Ciena ZVO-1 in 90. Ciena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 70/08, v nadaljevanju: ZVO-1 B).
Nadalje sodiSCe navaja, da je pojem obstojeCe naprave je v ZVO-1 opredeljen dvakrat: po 2.

odstavku 172. Ciena se za tako napravo Steje naprava, ki obratuje na dan uveljavitve Uredbe o
vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzroCajo onesnazevanje okolja veCjega obsega (Uradni list
RS, 97/04, 3.9.2004, objavljena dne 3. 9. 2004, sprejeta dne 26. 8. 2004, zaCetek veljavnosti 15
dni po objavi tj. 18. 9. 2004, v nadaljevanju: IPPC Uredba), po 2. odstavku 90. Ciena ZVO-1 B pa
naprava, ki je kot taka doloCena z IPPC Uredbo. IPPC Uredba v 2. toCki 2. Ciena doloCa, da je
obstojeCa naprava tista, ki je obratovala na dan uveljavitve uredbe ali je bilo pred njeno
uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomoCno gradbeno dovoljenje po predpisih o graditvi
objektov.
Po presoji SodiSCa je bistvenega pomena za odloCitev v zadevi - ali pojem obratovanja, ki ga
ZVO-1 v navedeni doloCbi predpisuje kot edini pogoj za presojo statusa naprave, pomeni zgolj
dejansko obratovanje, ali pa obratovanje na podlagi oz. v skladu z izdanimi dovoljenji. SodiSCe
meni, da pojma „obratovanje" v obravnavanem kontekstu nikakor ni mogoCe omejiti na
dejansko obratovanje, torej v skrajnem primeru celo obratovanje povsem brez podlage v zakonu
oz. izdanih dovoljenjih. Delovanje obratov in naprav z vplivi na okolje je bilo namreC regulirano
ze pred uveljavitvijo ZVO-1. Zgolj dejansko obratovanje, ki ni imelo podlage v pravni ureditvi oz.
na podlagi te ureditve izdanih odloCbah, je zato ze takrat pomenilo protipravno stanje.
Protipravnega stanja pa brez izrecne zakonske doloCbe ni mogoCe upoStevati kot podlago za
izdajo dovoljenja. Interpretacija pojma obstojeCe naprave, kot jo zagovarja tozena stranka, bi
torej vsebinsko pomenila ne Ie sanacijo protipravnega stanja, temveC bi povzrod'telju tega
stanja, ne glede na obseg krSitve, zagotavljala celo privilegij legalizacije njegove naprave po
bistveno poenostavljenem postopku. Po presoji SodiSCa ne ZVO-1, ne kateri drug zakon ne
daje podlage za kaj takega.
Nadalje sodiSCe navaja, da se pri interpretaciji pojma obstojeCe naprave ni mogoCe opreti na
doloCbo 14. Ciena Uredbe o spremembi Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzroCajo
onesnazevanje okolja veCjega obsega (Uradni list RS, st. 71/07, v nadaljevanju: Uredba o
spremembi IPPC Uredbe), po kateri v primeru, Ce za obstojeCo napravo se ni izdano dovoljenje
v skladu z IPPC Uredbo, ob veCji spremembi, ki zahteva gradnjo, za izdajo gradbenega
dovoljenja ni treba pridobiti okoljevarstvenega dovoljenja. Ta doloCba je namreC v neposrednem
nasprotju z izrecno doloCbo 1. odstavka 69. Ciena ZVO-1, po kateri je mogoCe gradbeno
dovoljenje za napravo, ki lahko povzroCa onesnazevanje veCjega obsega, izdati Ie po
pravnomoCnosti okoljevarstvenega dovoljenja. Uporaba te zakonske doloCbe v postopkih za
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obstojeCe naprave ni izkljuCena z nobeno drugo
zakonsko doloCbo, zato je uvodoma navedena doloCba Uredbe o spremembi IPPC Uredbe
oCitno protizakonita. Ker je sodiSCe po doloCbi 125. Ciena Ustave RS pri sojenju vezano zgolj na
Ustavo in zakon, mora uporabo take doloCbe podzakonskega akta odkloniti (tkim. exceptio
illegalis). Enako velja tudi za opredelitve pojma obstojeCe naprave v drugih podzakonskih aktih
(uredbah), na katere se sklicuje tozena stranka in se vsebinsko razlikujejo od opredelitve v
ZVO-1 oz. IPPC Uredbi. Take opredelitve imajo sicer naCeloma lahko omejen doseg na
podroCju, na katerega se nanaSajo podzakonski akti, v katerih so doloCene, kot del hierarhiCno
nizjega akta pa nikakor pa ne morejo vplivati na zakonsko ureditev materije. Ker so izjeme od
rednega postopka za pridobitev dovoljenja in na te izjeme vezani pojem obstojeCe naprave
doloCeni v zakonu, drugaCne doloCbe podzakonskih aktov na njih ne vplivajo. Drugostopenjski
organ tudi sicer v veC primerih presoja pritozbene navedbe na podlagi avtonomnih opredelitev
pojma obstojeCe naprave v razliCnih podzakonskih aktih, zato sodiSCe na tern mestu dodaja, da
je tudi na podroCjih, ki jih ti akti urejajo kot specialni predpisi, te doloCbe mogoCe uporabiti Ie, Ce
njihova uporaba ne pripelje do rezultata, ki je v nasprotju z zakonsko ureditvijo.
Po mnenju SodiSCa je napravo, ki je na dan uveljavitve IPPC Uredbe dejansko obratovala,
mogoCe Steti za obstojeCo napravo v smislu ZVO-1 Ie v obsegu, v kakrSnem je bilo njeno
obratovanje v skladu s tedaj veljavno pravno ureditvijo, kar smiselno zajema tudi morebitna
dovoljenja, ki so bila s to ureditvijo predpisana. V ponovnem postopku mora naslovni organ
opraviti primerjavo dovoljenih oz. zakonitih parametrov obratovanja naprave na dan uveljavitve
Uredbe s tistimi, ki jih upravljavec naprave navaja v zahtevi za izdajo dovoljenja. Le Ce so ti
parametri identiCni, lahko zakonito izpelje poenostavljeni postopek izdaje dovoljenja v skladu z

doloCbo 1. odstavka 90. Ciena ZVO-1 B. SodiSCe pripominja, da pri tern ZVO-1 ne daje podlage
za uporabo doloCb o spremembi dovoljenja (77. Clen), ki so smiselno vezane izkljuCno na ze
izdano dovoljenje, torej dovoljenje, pred izdajo katerega je potekal predpisani postopek.
II. V ponovnem postopku izvedena procesna dejanja
Naslovni organ je skladno s Cetrtim odstavkom 64. Ciena Zakona o upravnem sporu (Uradni list
RS, St. 105/2006, 26/2007 - Ski. US, 119/2008 - Odl. US, 107/2009 - Odl. US, 62/2010) vezan
na pravno mnenje SodiSCa glede uporabe materialnega prava in na njegova stalisca, ki se tiCejo
postopka. Zaradi navedenega je naslovni organ v ponovnem postopku sledil napotilu SodiSCa in
ugotovil kot izhaja iz nadaljevanja obrazlozitve te odloCbe.
Naslovni organ je izvedel ustno obravnavo dne 20. 5. 2011 z namenom ugotovitve vseh
dejstev in okoliSCin, pomembnih za odloCitev v predmetnem postopku, tj. z namenom ugotovitve
obsega obstojeCe naprave na dan uveljavitve IPPC Uredbe, to je 18.9.2004, za katero
upravljavec pridobiva okoljevarstveno dovoljenje, skladno z napotilom SodiSCa v zgoraj citirani
sodbi.
Upravljavec je bil pozvan, da na ustni obravnavi predlozi dokazila, iz katerih je razvidno, katere
nepremiCne tehnoloSke enote predmetne naprave so na dan uveljavitve IPPC Uredbe ze
obratovale oz. za katere nepremiCne tehnoloSke enote je upravljavec ze pridobil pravnomoCno
gradbeno dovoljenje.
Upravljavec je na ustni obravnavi predlozil naslednja dokazila:
> Gradbeno dovoljenje St. 351-55/2007 z dne 12. 7. 2007 za gradnjo naprave za redukcijo
NOx emisij v cementami,
> Gradbeno dovoljenje St. 351-93/2006 z dne 27.12.2006 za skladiSCenje in doziranje
odpadne plastike,
> Gradbeno dovoljenje St. 351-58/2006 z dne 31. 7. 2006 za odzvepljevanje dimnih plinov
S02 v Cementarni Trbovlje,
> Gradbeno dovoljenje St. 351-12/2006 z dne 19. 6. 2006 za gradnjo silosa za zaCasni suhi
postopek odzvepljevanja v LC za aditivni postopek,
> mnenje z naslovom »Odprava okoljevarstvenega dovoljenja in pravni polozaj podjetja«, maj
2011, ki ga je izdelal InStitut za javno upravo pri PF v Ljubljani.
Upravljavec je na ustni obravnavi med drugim podal tudi naslednje izjave:
> da ima gradbeno dovoljenje za transports sistem za gume do mesta vstopa v peC (gumni
trak) St. 351-5/2010 z dne 15.2.2010,
> da za zaprtje klinker hale ni bilo treba pridobiti gradbenega dovoljenja, saj je bila hala pred
tern ze del no ograjena,
> da je naprava za doziranje avtomobilskih gum na sekundarnem kuriSCu trojna avtomatska
loputa z dozirno tehtnico, povezana s sistemom za vodenje peCi, premiCne izvedbe, za
katero ne potrebuje gradbenega dovoljenja in ga zato ne prilaga,
> da je vsa gradbena dovoljenja izdala Upravna enota Trbovlje oz. ObCina Trbovlje,
> da je proizvodna zmogljivost peCi lahko max 1400 ton,
> zeli okoljevarstveno dovoljenje za obstojeCo napravo, v obsegu, podanim v vlogi za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, in
> da vztraja pri vseh dosedanjih navedbah.
Stranski udelezenec UroS Macerl je na ustni obravnavi med drugim podal tudi naslednje
pripombe:
> da vztraja pri svojih dosedanjih navedbah in dokaznih predlogih in trdi, da upravljavec ne
izpolnjuje pogojev za obravnavanje naprave kot obstojeCe, za katero zeli pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje;

> da ni imel moznosti pregleda na ustni obravnavi predlozene dokumentacije, zato se bo o
tern izjasnil kasneje, in opozarja, da sta Ie zakon ZVO-1 in IPPC uredba tista pravna
podlaga, na podlagi katere se v tern postopku odloCa o tern ali gre za obstojeCo ali novo
napravo, ne pa vezanost naslovnega organa pri odloCanju na mnenje InStituta za javno
upravo, ki ga je upravljavec predlozil, karje nevzdrzno in nedopustno in neupoStevno, in da
zato naslovnemu organu predlaga, da tega mnenja ne upoSteva kot dokaz, da ga ne vzame
v spis in ga upravljavcu vrne;
> poleg izjave je podal tudi zahtevo za izvedbo dokaza z izvedenci s podroCja razliCnih
tehniCnih strok (gradbene, strojne, elektro in drugih strok) pri ugotavljanju obsega obstojeCe
naprave, in da se pridobi skupno mnenje izvedencev navedenih strok;
Navedeno zahtevo je naslovni organ s sklepom St. 35407-104/2006-242 z dne 7. 7. 2011
zavrnil.
> da oporeka proizvodni zmogljivosti, kot jo navaja upravljavec (max. 1400 ton na dan).
Stranska udelezenka ObCina Trbovlje je na ustni obravnavi med drugim podala tudi naslednje
pripombe:
> da v primeru, da se bo ugotovilo, da je obravnavano napravo potrebno Steti za novo, bo
treba v novem postopku upoStevati doloCila 70. in 71. Ciena ZVO-1, kar pomeni, doloCiti tudi
vplivno obmoCje naprave in omogoCiti SirSe sodelovanje javnosti;
> da sta datuma, ki se v postopku navajata 8. 8. 2007 in 29.12. 2007 datuma uveljavitve
uredbe o spremembah in dopolnitvah predmetne IPPC uredbe in ne datum dejanske
uveljavitve uredbe, ki je 18.9.2004;
> da je potrebno preveriti, ali so bili izdani ustrezni upravni akti za vse nepremiCne tehnoloSke
enote predmetne naprave, ki so navedene v predmetnem odpravljenem OVD z dne
23.7.2009;
> da je njeno staliSCe, da dodatne obremenitve v ze tako degradirano okolje niso dopustne
> da bo ponovni postopek potekal v skladu z zakonodajo in da se bo dosledno spoStovaio
predmetno upravno odloCbo oz. da bodo odloCitve temeljile na strokovni oceni in
upoStevanju geografskih ter mikro klimatskih razmer in tudi dejstva, da na relativno
majhnem obmoCju stoji veCje Stevilo virov onesnazevanja, ki so IPPC zavezanci in ze po
definiciji povzroCajo onesnazevanje veCjega obsega;
> da priCakuje tudi upoStevanje dejstva, da je pred sprejemom uredba o obmoCjih najveCjih
obremenjenosti okolja in programov ukrepov za izboljSanje kakovosti zunanjega zraka na
obmoCju Zasavja, s katero bo Zasavje predvideno kot degradirano okolje.
Naslovni organ je z namenom ugotoviti obseg obstojeCe naprave na dan uveljavitve IPPC
uredbe tj. ugotoviti, katere nepremiCne tehnoloSke enote predmetne naprave so na dan
uveljavitve IPPC Uredbe ze obratovale oz. za katere nepremiCne tehnoloSke enote je
upravljavec ze pridobil pravnomoCno gradbeno dovoljenje, z dopisom z dne 24.5.2011
zaprosil Upravno enoto Trbovlje za kopije gradbenih in uporabnih dovoljenj, ki jih je Upravna
enota Trbovlje oz. njena pravna predhodnica ObCina Trbovlje, izdala stranki za obravnavano
napravo, ter za potrdila o pravnomoCnosti le-teh.
Naslovni organ je dne 27. 5.2011 od upravljavca prejel dopis in naslednje dokumente:
1. TehnoloSko shemo cementarne Trbovlje, CTEC Vienna, leto 2004,
2. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-12/2006 z dne 19. 6. 2006,
3. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 3701-5/2004 z dne 28. 2. 2006,
4. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-58/2006 z dne 31. 7. 2006 ,
5. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-93/2006 z dne 27.12. 2006,
6. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-55/2007 z dne 12. 7. 2007,
7. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-74/2009 z dne 15. 10. 2009,
8. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-88/2009 z dne 17. 2. 2009,
9. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-5/2010-9 z dne 15. 2. 2010,
10. Gradbeno dovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-30/2010-13 z dne 27. 5. 2010,
11. Uporabnodovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-116/2008-11 z dne 29. 1. 2009,
12. Uporabnodovo jenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-84/2007 z dne 21. 12. 2007,

13. Uporabno dovoljenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-51/2007 z dne 2. 8. 2007 in
14. Uporabno dovoljenje s klavzulo pravnomoCnosti - St. 351-76/2009-9 z dne 3. 11. 2009.
V skladu z zaprosilom z dne 24. 5. 2011, poslanim na Upravno enoto Trbovlje, je naslovni organ
dne 9.6.2011 od Upravne enote Trbovlje prejel prepise izdanih odloCb s potrdilom o
pravnomoCnosti za tiste zadeve, za katere je bilo moC ugotoviti pravnomoCnost (na podlagi
pravilno izpolnjenih vroCilnic) in tudi izdana gradbena dovoljenja za primere, kjer je bilo izdano
uporabno dovoljenje, in sicer:
1. Uporabno dovoljenje St. 351 -CE-294/66-3/7 z dne 27.10. 1969,
2. Gradbeno dovoljenje St. 351 -CE-15/65-3/7 z dne 16. 1. 1970,
3. Gradbeno dovoljenje St. 351 -CE-15/65-3/7 z dne 5. 6. 1972,
4. Gradbeno dovoljenje St. 351 -15/65-3/7 z dne 14. 9.1971,
5. Uporabno dovoljenje St. 351 -15/65-3/7 z dne 15. 6.1977;
6. Gradbeno dovoljenje St. 351-CE-294/66-3/7-PA z dne 29. 3. 1968,
7. Uporabno dovoljenje St. 351-284/87-3/7 z dne 5. 10. 1990,
8. Gradbeno dovoljenje z dne 26. 4.1988,
9. Uporabno dovoljenje St. 351-273/88-3/7 z dne 27.1. 1992,
10. Gradbeno dovoljenje z dne 31.1.1990,
11. Uporabno dovoljenje St. 351-19/89-3/7 z dne 30.1.1992,
12. Gradbeno dovoljenje z dne 7. 6.1989,
13. Dopolnitev gradbenega dovoljenja z dne 27. 9.1989,
14. Gradbeno dovoljenje St. 35101-231/91-02/7 z dne 4. 8.1994,
15. Uporabno dovoljenje St. 35101-231/91-02/AK z dne 18. 4.1995,
16. Lokacijsko dovoljenje St. 35101-75/93-11/TV z dne 10. 5.1995,
17. Sklep o ustavitvi za postopka za gradbeno dovoljenje z dne 30. 1.1996,
18. Uporabno dovoljenje St. 35101-211/93-11/AKz dne 20. 7. 1995,
19. Gradbeno dovoljenje z dne 14. 9.1994,
20. Uporabno dovoljenje St. 3702-38/96-010317/AKzdne29. 11. 1996,
21. Enotno dovoljenje za gradnjo St. 3708-14/99-TV z dne 26. 8.1999,
22. Enotno dovoljenje za gradnjo St. 3708-24/99 z dne 8. 5. 2000,
23. Gradbeno dovoljenje St. 3701-19/00 z dne 15.1. 2001,
24. Gradbeno dovoljenje St. 3701-5/2004 z dne 28. 2. 2006,
25. Gradbeno dovoljenje St. 351-12/2006 z dne 19. 6. 2006,
26. Gradbeno dovoljenje St. 351-58/2006 z dne 31. 7. 2006,
27. Gradbeno dovoljenje St. 351-93/2006 z dne 27. 12. 2006,
28. Gradbeno dovoljenje St. 351-55/2007 z dne 12. 7. 2007 in
29. Gradbeno dovoljenje St. 351-5/2010 z dne 15. 2. 2010.
Naslovni organ je v skladu s sklepom, ki je bil sprejet na ustni obravnavi v predmetnem
postopku dne 20. 5. 2011, vse zgoraj navedene dokumente, ki jih je prejel od stranke in od
Upravne enote Trbovlje, razen dokumentov, ki sta jih stranska udelezenca ze prejela na ustni
obravnavi sami dne 20.5.2011, dne 10.6.2011 poslal upravljavcu in stranskima
udelezencema (UroSu Macerlu in ObCini Trbovlje) v izjasnitev.
Naslovni organ je po pooblastilu stranskega udelezenca UroSa Macerla od odvetnice Nine Zidar
KlemenCiC dne 7. 6. 2011 prejel »Odgovor na dokumente prejete na ustni obravnavi dne
20. 5. 2011« z dne 6. 6. 2011, v katerem stranski udelezenec med drugim navaja:
> da mora naslovni organ ugotoviti, s katerimi listinami razpolaga v predmetnem postopku;
> oporeka navajanju kapacitete peCi - da gre za nedvoumno znatno poveCanje proizvodne
zmogljivosti s 1000 ton cementnega klinkerja na dan, glede na uporabno dovoljenje iz leta
1987, na okrog 2000 ton cementnega klinkerja na dan v letu 2009;
> oporeka navajanju stranke glede skladiSCenja in doziranja gum v peC
in kot dokaz prilaga Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak iz centralnega izpusta
razzvepljevalne naprave v podjetju LAFARGE CEMENT d.d. - redno letno testiranje v letu
2009, z dne 27. 1. 2010, ki ga je izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor.

Naslovni organ je zgoraj navedeni odgovor stranskega udelezenca z dne 6. 6. 2011, prejetega
dne 7. 6. 2011, skupaj z navedeno prilogo dne 10. 6. 2011 poslal upravljavcu v izjasnitev.
Naslovni organ je dne 23. 6.2011 od upravljavca prejel odgovor »lzjasnitev stranke o prejetih
dokumentih stranskega udelezenca Macerl UroSa z dne 06.06.2011 v zadevi 35407-104/2006«,
v katerem zavraCa navajanja podatka o proizvodni zmogljivosti naprave kot jo navaja stranski
udelezenec UroS Macerl in kot dokaz prilaga dopis InStituta za varstvo okolja, Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, z dne 17. 6. 2011, naslovljen Napaka v poroCilu St. 112-09/324809/4/PR »PoroCilo o meritvah emisije snovi v zrak iz centralnega izpusta razzvepljevalne
naprave v podjetju Lafarge Cement d.d. - redno letno testiranje v letu 2009« (v nadaljevanju:
dopis ZZVMB).
Zgoraj navedeni odgovor upravljavca, prejet dne 23. 6. 2011, s prilo2enim dopisom ZZVMB, je
naslovni organ dne 24. 6. 2011 poslal stranskima udelezencema UroSu Macerlu in ObCini
Trbovlje v izjasnitev.
Dne 23. 6. 2011 je naslovni organ od stranske udelezenka ObCine Trbovlje prejel odgovor
naslovljen »lzjasnitev o prejetih dokumentih upravljavca Lafarge Cement d.o.o.«, v katerem
med drugim navaja, da glede na to, da gre za dokonCne oziroma pravnomoCne upravne akte
(gradbena in uporabna dovoljenja) in da nanje nima in ne more imeti pripomb.
Zgoraj navedeni odgovor stranske udelezenke ObCine Trbovlje je naslovni organ poslal stranki.
Naslovni organ je dne 29. 6. 2011 od stranskega udelezenca UroSa Macerla prejel odgovor na
prejete dokumente, poslane z dopisom z dne 10. 6. 2011 v izjasnitev, v katerem se stranski
udelezenec v izogib ponavljanju sklicuje na vse svoje dosedanje navedbe, dokaze in predloge,
podane ze v dopisu z dne 6. 6. 2011, in med drugim Se navaja: da vsi predlozeni dokumenti,
pridobljeni veC let po uveljavitvi IPPC uredbe, ne dokazujejo niti ne morejo dokazovati, da gre
za obstojeCo napravo v smislu IPPC uredbe; da iz predlozenih dokumentov oz. dokazil ni
razvidno, katere nepremiCne tehnoloSke enote so na dan uveljavitve IPPC uredbe ze
obratovale in za to imele vsa potrebna dovoljenja; da je stranka v letu 2004 sicer imela
dovoljenje za sosezig, vendar njena naprava ni bila opremljena za dejansko soseziganje; da je
menjava goriva pri obratovanju naprave potekala brez presoje vplivov na okolje; da dovoljenje
za sezig odpadkov iz leta 2003 ne omenja odpadnih gum; da je iz poroCila trajnega monitoringa
za leto 2009, ki ga je izdelal TZsl Maribor razvidno poveCanje kapacitete proizvodnje
cementnega klinkerja od 1000 ton na 2040 ton na dan; da je tehnoloSka shema, ki jo predlozll
upravljavec neuporabna, da iz predlozenih dokumentov ni razvidno kateri dokumenti so
potrebni za legalizacijo posameznih objektov; da ze datumi samih dovoljenj dokazujejo, da je
bilo postrojenje-instalacije po letu 2004 prilagojeno oz. transformirano v sezigalnico.
Poleg teh navedb stranski udelezenec zahteva tudi izloCitev uradne osebe, saj je po njegovem
mnenju, glede na ze jasno izrazena staliSCa osebe, ki vodi postopek in ki nimajo nikakrSne
podlage v dejstvih, podane okoliscine, ki vzbujajo dvom o pristranskosti uradne osebe, zato
skladno s 37. Clenom ZUP podaja predlog za izloCitev.
Navedeno zahtevo je predstojnik naslovnega organa s sklepom St. 35407-104/2006-241 z dne
7. 7. 2011 zavrnil.

Naslovni organ je dne 5. 7. 2011 od stranskega udelezenca UroSa Macerla prejel odgovor na
dopis stranke z dne 23.6.2011, s prilozenim dopisom ZZVMB, v katerem je stranski udelezenec
posredoval svoje pripombe in mnenja o omenjenem dopisu. Stranski udelezenec UroS Macerl
je med drugim podal pripombe glede verodostojnosti dopisa ZZVMB, dolocanja kapacitete peCi
in doziranja surovinske moke, glede sosezlga odpadkov na dan uveljavitve IPPC uredbe in
glede tega, da je naslovni organ napaCno ugotovil dejansko stanje glede tega, da se naprava
nahaja na obmoCju brez stanovanj oz. da obmoCje naprave ni na zavarovanem obmoCju ali
obmoCju Nature 2000.
Zgoraj navedene navedbe upravljavca in stranskih udelezencev je naslovni organ prouCil in
ugotovil kot izhaja iz nadaljevanja obrazlozltve te odloCbe.
III. V ponovnem postopku ugotovljeno dejansko stanje in
dokazi, na katere je oprto
A.
V zvezi z mnenjem SodiSCa, da pojma »Obratovanje« naprave ni mogoCe omejiti na dejansko
obratovanje, saj je bilo delovanje naprav regulirano ie pred uveljavitvijo ZVO-1, naslovni organ
ugotavlja, da so bile do uveljavitve ZVO-1 v letu 2004 v slovenski okoljski zakonodaji vse
zahteve glede dovoljenega onesnazevanja okolja (razen vodogospodarskega dovoljenja oz.
kasneje vodnega dovoljenja na podlagi Zakona o vodah) urejene preko instituta uporabnega
dovoljenja, izdanega na podlagi gradbene zakonodaje. Do uveljavitve ZVO-1 so bili namreC
okoljevarstveni pogoji za obratovanje naprav doloCeni s predpisi, njihova izpolnjenost pa se je
preverjala v postopku za izdajo uporabnega dovoljenja.
Upravljavec je v postopku prijave naprave skladno z IPPC Uredbo (14. Clen) in v postopku za
pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja predlozil:
Uporabno dovoljenje St. 351-CE-294/66-3/7 z dne 27.10. 1969, za objekt garaze in
skladiSCa;
Uporabno dovoljenje St. 351-CE-294/66-3/7 z dne 27. 10.1969, za rekonstrukcijo ceste III.
reda;
Uporabno dovoljenje St. 351-CE-294/66-3/7 z dne 27.10.1969, za prekritje TrboveljSCice;
Uporabno dovoljenje St. 351-CE-15/65-3/7 z dne 17.12.1971, za transformatorsko postajo
35/6kV;
Uporabno dovoljenje St. 351-CE-15/65-3/7 z dne 22.11.1973, za objekt garderob in
bazena;
Uporabno dovoljenje St. 351/C-71/75-IND/SE z dne 11.9.1975, za pretakaliSCe mazuta na
zelezniski postaji;
Uporabno dovoljenje St. 351/C-92/75-IND/SK z dne 10. 2. 1976, za kotlovnica za mazut,
dva rezervoarja po 3000 m3 in CrpaliSCe £1;
Uporabno dovoljenje St. 351-15/65-3/7 z dne 3.12.1987, za tehnoloSko proizvodno linijo
KHD za proizvodnjo cementnega klinkerja;
Uporabno dovoljenje St. 351-69/70-3/7 z dne 4.12.1987, za prekritje potoka TrboveljSCica;
Uporabno dovoljenje St. 351-284/87-3/7 z dne 5.10.1990, za naprave za odvzem,
transport, skladiscenje in doziranje surovinske moke v mlinici cementa;
Uporabno dovoljenje St. 351-273/88-3/7 z dne 27. 1.1992, za rekonstruirane tire, novo
tirno tehtnico, temelje silosa, 2001 silos za cement in tehtalno utico;
Uporabno dovoljenje St. 351-19/89-3/7 z dne 30. 1.1992, za elektrofilter za odpraSevanje
klinker hladilca;
Uporabno dovoljenje St. 351-19/89-3/7 z dne 30. 1.1992, za elekrtofilter hladilnika
klinkerja;
Gradbeno dovoljenje St. 35101-231/91-02/7 z dne 4. 8.1994, za gradnjo nadomestnega
objekta nakladalne postaje za avtomatsko nakladanje vreC na palete;

Uporabno dovoljenje St. 35101-231/91-02/AK z dne 18.4.1995, za izboljSavo odpreme in
izvedeno montafcno opremo za transport in nakladanje cementa v kamionske cisterne;
Lokacijsko dovoljenje St. 35101-75/93-11/TV z dne 10. 5.1995, za gradnjo silosa boksita
ter skladiSCenje in transport boksita;
Uporabno dovoljenje St. 35101-211/93-11/AK z dne 20. 7.1995, za preurejeno centralno
ogrevanje v podjetju iz trdega kuriva na lahko kurilno olje;
Lokacijsko dovoljenje St. 3700-100/96-0103/18-TV z dne 9.9. 1996, za gradnjo
nadomestne trafo postaje 10(20)/0,4 kV Osebni kolodvor z VN prikljuCkom in vkljuCitvijo NN
omrezja;
Uporabno dovoljenje St. 3702-38/96-010317/AK z dne 29.11.1996, za nadomestni objekt
nakladalne postaje za avtomatsko nakladanje vrec na palete;
Gradbeno dovoljenje St. 3701-13/97 z dne 14. 5.1997, za gradnjo nadomestne trafo
postaje 10(20)/0,4 kV Osebni kolodvor z VN prikljuCkom in vkljuCitvijo NN omrezja;
Lokacijsko dovoljenje St. 3700-49/97 z dne15. 9.1998, za zamenjavo tehnoloSkega goriva
iz mazuta na premog (premogov prah - antracit ali petrolkoks);
Lokacijsko dovoljenje St. 3700-40/98-TV z dne 12.11.1998, za izgradnjo energetske
kinete, silosa za klinker, rekonstrukcijo in nadzidavo elevatorske hiSe in rekonstrukcijo
objekta priprave premoga;
Gradbeno dovoljenje-enotno St. 3708-14/99-TV z dne 29. 6. 1999, za gradnjo energetske
kinete;
Gradbeno dovoljenje-enotno St. 3708-24/99 z dne 8. 5. 2000, za rekonstrokcijo objekta
Vodenje procesa in izgradnja transformatorske postaje TP mlinica;
Gradbeno dovoljenje St. 3701-19/00 z dne 15.1. 2001, za zamenjavo tehnoloSkega goriva
iz mazuta na premog (premogov prah - antracit ali petrolkoks);
Okoljevarstveno soglasje St. 35402-150/2004-6 z dne 21.2.2004, za rekontrukcijo
kotlovnice z ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za goriva tehnoloSkega
procesa;
Uporabno dovoljenje St. 3702-3/2004 z dne 6.12.2004, za pripravo premoga (zamenjava
goriva!) in za energetsko kineto;
Gradbeno dovoljenje St. 3701-5/2004 z dne 28. 2. 2006, za rekonstrukcijo kotlovnice z
ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za goriva tehnoloSkega procesa;
Gradbeno dovoljenje St. 351-58/2006 z dne 31. 7. 2006, za gradnjo pralnika dimnih plinov;
Gradbeno dovoljenje St. 351-55/2007 z dne 12. 7. 2007, za gradnjo manj zahtevnega
objekta - »redukcija NOx emisij v LC CT - skladiSCenje in doziranje« (naprava SNCR);
Uporabno dovoljenje St. 351-116/2008-11 z dne 29.1. 2009, za »redukcijo NOx emisij v LC
CT - skladiSCenje in doziranje« (naprava SNCR).

B.
Na dan uveljavitve IPPC Uredbe (18.9.2004) je upravljavec imel dovoljenje za predelavo
(sosezig) odpadkov tj. odloCbo naslovnega organa St. 35472-24/2003 z dne 22.09.2003, s
katero mu je bilo dovoljeno predelovati (sosezlgati) odpadke; citirano dovoljenje je prenehalo
veljati najkasneje z dnem 22. 9 . 2004, kot je doloCeno v toCki II. izreka istega dovoljenja.
C.
Skladno s 64. Clenom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, St. 32/93, 44/95 - odloCba US, ZON, 22/00 - ZJS in 67/2002-ZV, v nadaljevanju ZVO) - zakon, ki je veljal pred ZVO-1, je bila
upravljavcu z odloCbo Stevilka: 35405-84/2003 z dne 19.1. 2004, torej pred uveljavitvijo IPPC
Uredbe, odrejena priprava in izvedba sanacijskega programa za odpravo Cezmernega
obremenjevanja okolja z emisijami snovi v zrak. Skladno s 168. Clenom ZVO-1 je naslovni
organ z odloCbo St. 35405-84/2003-12 z dne 19. 10. 2006, torej po uveljavitvi IPPC uredbe,
upravljavcu izdal soglasje k sanacijskemu programu St. 35405-84/2003-12 z dne 19. 10. 2006 in
hkrati doloCil, da mora biti sanacijski program izveden najkasneje do 31. oktobra 2007.
Upravljavec je sanacijski program izvedel po uveljavitvi IPPC uredbe.
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Predmet sanacijskega programa za odpravo Cezmemega obremenjevanja okolja z emisijami
snovi v zrak je bila izvedba ukrepov, s katerimi je upravljavec zagotovil zmanjsanje emisij v
okolje in tako doseganje zakonsko predpisanih mejnih vrednosti.
Upravljavec je v skladu s Sanacijskim programom za odpravo Cezmemega obremenjevanja
okolja z emisijami snovi v zrak z namenom zmanjSanja emisij zveplovega dioksida iz peCi za
pridobivanje cementnega klinkerja izvedel nekatere primarne ukrepe, s katerimi je zagotovil
izbiro sekundamega ukrepa CiSCenja dimnih plinov, in sicer:
• primarne ukrepe: uporaba goriva z nizjo vsebnostjo zvepla, stabilno obratovanje peCi in
pripadajoCih naprav, zlasti neprekinjeno obratovanje mlina surovine in izbor in kontrola
surovinske meSanice po projektu »BLOK MODEL«;
• prvi sekundarni ukrep, tj. CiSCenje dimnih plinov z dodajanjem aditiva za vezano S02, in
sicer je v tehnoloSki sistem namestil (vgradil) napravo in pripadajoCo tehnologijo, ki
omogoca dodajanje aditiva na bazi CaO ali Ca(OH)2 direktno v sistem toplotnega
izmenjevalca;
• drugi sekundarni ukrep CiSCenja dimnih plinov z S02, tj. izgradnjo pralnika dimnih plinov, s
katerim bo zmanjSala emisije S02 pri proizvodnji klinkerja; naprava za odzveplevanje
uporablja tehniko CiSCenja dimnih plinov na bazi mokrega absorbenta (v obliki suspenzije),
ki se razprSuje v dimne pline, ki potujejo skozi posebej konstruiran stolp za iniciranje
absorpcijske zmesi. V to napravo bodo speljani dimni plini iz rotacijske peCi za klinker in
mlina premoga. Z delovanjem naprave za odzvepljevanje se je doseglo veC kot 90%
znizane emisije S02, naprava pa je dimenzionirana tako, da lahko vzdrzuje emisijo S02 pod
nivojem 200 mg/m3, kar je predstavljalo dvakrat manjSo emisijsko vrednost od tedaj
dovoljene vrednosti. Poleg navedenega efekta (tj. zmanjSanje emsij S02) pa naprava
znatno zmanjsuje tudi emisije parametrov HCI, preostali prah, kovine in NH3.
Z namenom zmanjSevanja emisij prahu iz nedefiniranih izpustov in reSitve problema obCasnih
prekoraCitev emisijskih koncentracij na bliznjo okolico hale je upravljavec izvedel naslednje
ukrepe:
• zapiranje in loCevanje s pregradami na vseh odprtih deponijah,
• navodila za delo, usposabljanje zaposlenih pri razkladanju in nakladanju materialna z
nakladalno razkladalnim strojem,
• za zmanjSevanje emisij prahu iz skladiSCa v klinker hali dodatno usposabljanje vseh oseb, ki
so kakorkoli povezane z manipulacijo v tern prostoru pri razkladanju in nakladanju materiala
z zerjavom z grabilcem, dodatna navodila za delo,
• izvedba zaprtja hale za skladiSCenje klinkerja, in sicer z vseh strani, z delnim zaprtjem pri
vnosu materialov;
• ob zaprtju hale se je izvedel odpraSevalni sistem in se prikljucil na odpraSevalno napravo.
V okviru sanacijskega programa je upravljavec izvedel tudi ukrepe, s katerimi je zagotovil
stabilno in nemoteno delovanje elektrofiltra peCi in mlina surovine, in sicer z zagotavljanjem
rednega vzdrzevanja in takojSnjim odpravljanjem motenj in okvar v Casu obratovanja. S temi
ukrepi je zmanjSal tudi emisije prahu iz peCi za pridobivanje cementnega klinkerja.
Kot izhaja iz Sanacijskega programa za odpravo Cezmemega obremenjevanja okolja z
emisijami v zrak (izdelanega v marcu 2004, popravljenega in dopolnilnjenega v avgustu 2005),
so se takratne koncentracije za parameter S02 v dimnih plinih iz klinker peCi gibale med 300 in
1400 mg/m3. V skladu z doloCili Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa
(Uradni list RS, St. 73/94) je bila predpisana mejna vrednost za tovrstne naprave za parameter
S02 400 mg/m3, zato je moral upravljavec zagotoviti znizanje emisije S02 za 60-80%.
D.
Naslovni organ je upoStevajoC napotilo SodiSCa v zgoraj citirani sodbi na podlagi zgoraj
navedenih toCk A do C opravil primerjavo med dovoljenimi oz. zakonitimi parametri obratovanja
naprave na dan uveljavitve IPPC Uredbe in med tistimi, ki jih je upravljavec naprave navedel v
zahtevi za izdajo dovoljenja, in ugotovil kot je razvidno iz preglednice:
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Obseg obstojeCe naprave na dan
uveljavitve uredbe (18.9.2004), ugotovljen
na podlagi zgoraj navedenih ugotovitev
naslovnega organa

Obseg naprave, ki predmet zahteve za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja (vloga z dne
30.10.2006 s kasnejSimi dopolnitvami)

Proizvodna zmogljivost naprave
(ton cementnega klinkerja na dan)
1000

1400
NepremiCne tehnoloSke enote

i. priprava in skladiSCenje surovin:
> mlin surovine (N3)
> silosa homogenizirane surovinske
meSanice (N7)
> kompresorji za homogenizacijo (N8)
>silosizasurovino

i. priprava in skladiSCenje surovin:
> mlin surovine (N3)
> silosa homogenizirane surovinske
meSanice (N7)
> kompresorji za homogenizacijo (N8)
>silosizasurovino

ii. priprava in skladiSCenje goriv:
> mlin premoga (N6)
>vreCasti filter mlina premoga (N13)
> silos kosovnega premoga (N15)
> silos zmletega premoga (N16)
>rezervoarji za ekstra lahko kurilno
olje(N21)
> rezervoar za odpadno olje
(uporabljen rezervoar, v katerem se
je do leta 2004 hranil mazut)

ii. priprava in skladiSCenje goriv:
> mlin premoga (N6)
>vreCasti filter mlina premoga (N13)
> silos kosovnega premoga (N15)
> silos zmletega premoga (N16)
> rezervoarji za ekstra lahko kurilno olje
(N21)
> silos za odpadke (dodatno gorivo)
>zalogovnik za plastiko
> rezervoar za odpadno olje
>zalogovnik za rezane avtomobilske
gume (izvedeno v 2008, 2009)

iii. proizvodnja cementnega klinkerja v
rotacijski peCi z napravami za
doziranje surovin in goriv:
> rotacijska peC za zganje cementnega
klinkerja z izmenjevalcem toplote
(N1)
> resetkasti hladilec klinkerja (N5)
> elektro filter Elex rotacijske peCi in
mlina surovine (N11)
> elektro filter hladilca klinkerja (N12)
> ventilatorji zraka za hladilce klinkerja
(N20)
> nepremiCni motor z notranjim
zgorevanjem za pridobivanje
elektriCne energije v sili (N22)

iii. proizvodnja cementnega klinkerja v
rotacijski peCi z napravami za doziranje
surovin in goriv:
> rotacijska peC za zganje cementnega
klinkerja z izmenjevalcem toplote (N1)
> resetkasti hladilec klinkerja (N5)
> elektro filter Elex rotacijske peCi in mlina
surovine (N11)
> elektro filter hladilca klinkerja (N12)
> ventilatorji zraka za hladilce klinkerja
(N20)
> nepremiCni motor z notranjim
zgorevanjem za pridobivanje elektriCne
energije v sili (N22)
>dozima naprava za hidrirano apno (N14)
(izvedeno vletu 2006)
> mokri pralnik dimnih plinov (N23) dograjem v skladu s sanacijskim
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iv. priprava in skladiSCenje cementov:
> mlin cementa (N4)
> elektro filter mlina cementa (N19)
> silosi cementa (N9)
> skladiSCni silos klinkerja in dodatkov
- hala (N 18) (delno ograjen)

v. pakiranje in odprema cementov:
>dozirno - pakirne naprave (N10)

programom (pridetek investicije 2005,
gradnja 2006, zadetek poskusnega
obratovanja 1.3.2007, redno obratovanje
junij 2007)
> naprava za selektivno nekatalitidno
redukcijo duSikovih oksidov (naprava
SNCR) - dograjen zaradi prilagoditve
novi zakonodaji (zmanjSevanje NOx)
> izvedeno v 2008, uporabno 29.1.2009
> dozirni sistem za rezane gume (izvedeno
v 2008, 2009)
iv. priprava in skladiSCenje cementov:
> mlin cementa (N4)
> elektro filter mlina cementa (N19)
> silosi cementa (N9)
> skladiSdni silos klinkerja in dodatkov hala (N 18) (zaprt, ograjen) izvedeno
31.3.2006
v. pakiranje in odprema cementov:
>dozirno - pakirne naprave (N10)

IV. Razlogi za odloCitev

Upravljavec je vlozil zahtevo za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za obstojeCo napravo.
Na ustni obravnavi dne 20. 5. 2011 je upravljavec ponovno izjavil, da zeli okoljevarstveno
dovoljenje za obstojeCo napravo, zato je naslovni organ odloCal o tej zahtevi. DrugaCno
ravnanje bi bilo namreC v nasprotju z doloCili ZUP, saj odlocanje brez zahteve stranke je razlog
za niCnost odloCbe (ZUP, 4. toCka prvega odstavka 279. Ciena)
Naslovni organ je skladno z napotilom SodiSCa v sodbi St. I U 2/2010-51 z dne 17. 2. 2011 Stel
za obstojeCo napravo Ie napravo v obsegu, v kakrSnem je bilo njeno obratovanje v skladu z
veljavno pravno ureditvijo na dan uveljavitve IPPC Uredbe (tehnoloSke enote iz stolpca A
zgornje preglednice), torej brez kasneje izvedenih prilagoditev naprave, ki so imele za posledico
zmanjSanje emisij snovi v zrak in poslediCno zagotavljanje pogojev za pridobitev dovoljenja.
Naslovni organ zaradi tega, ker mora upoStevati mnenje SodiSCa, v obseg obstojeCe naprave
ne more Steti tistih sprememb naprave, za katere je upravljavec pridobil pravnomoCno gradbeno
dovoljenje po uveljavitvi IPPC Uredbe, tj. tehnoloSke enote, navedene in oznaCene v stolpcu B
zgornje preglednice, in sicer:
a) za rekonstrukcijo kotlovnice z ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za goriva
tehnoloSkega procesa, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje St. 3701-5/2004 z dne
28. 2. 2006, pravnomoCno dne 28. 2. 2006;
b) dozirno napravo za hidrirano apno (N14), za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje St.
351-12/2006 z dne 19. 6. 2006, pravnomoCno dne 28. 6. 2006;
c) mokri pralnik dimnih plinov (N23), za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje St.
351-58/2006 z dne 31. 7. 2006, pravnomoCno dne 31. 7. 2006;
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d) za alternativna goriva - za skladiSCenje in doziranje odpadne plastike - legalizacija, za
katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje St. 351-93/2006 z dne 27.12.2006,
pravnomoCno 28.12. 2006;
e) napravo za selektivno nekatalitiCno redukcijo duSikovih oksidov (naprava SNCR), za katero
je bilo izdano gradbeno dovoljenje St. 351-55/2007 z dne 12. 7. 2007, pravnomoCno dne
12. 7. 2007;
f) dozirni sistem za rezane gume, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje St.
351-5/2010-9 z dne 15. 2. 2010, pravnomoCno dne 15. 2. 2010.
Naslovni organ je na podlagi navedenega ugotovil, da obstojeCa naprava brez izvedbe
posodobitev iz zgoraj navedenih toCk b), c) in e), ki so bile izvedene po datumu uveljavitve IPPC
Uredbe, ne more obratovati skladno s predpisanimi okoljevarstvenimi zahtevami, kot je
navedeno v nadaljevanju.
Kot ze sodiSCe v svoji sodbi ugotavlja predstavljajo zakonski okvir za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja doloCbe 68. do 81. Ciena ZVO-1. Delno izjemo od te ureditve, ki velja za obstojeCe
naprave, urejajo doloCbe 172. Ciena ZVO-1 in 90. Clen ZVO-1 B (Uradni list RS, St. 70/2008). Po
1. odstavku 172. Ciena morajo upravljavci obstojeCih naprav iz 68. Ciena tega zakona uskladiti
njihovo obratovanje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje najkasneje do 31.10.2007. Ce
upravljavec ne pridobi okoljevarstveno dovoljenje do navedenega roka, izda inSpekcija za okolje
odloCbo o prenehanju delovanja naprave, razen, Ce so razlogi za neizpolnitev obveznosti
upravljavca na strani ministrstva.
Pogoj za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja je, da upravljavec zagotovi, da je na svoji
napravi izvedel ukrepe s katerimi zagotavlja, da bo prepreCil onesnazevanje veCjega obsega
(74. Clen v povezavi s 70. Clenom ZVO-1), Preverjanje izpolnjevanja teh pogojev se ugotavlja
med drugim tudi na podlagi predpisanih emisijskih vrednosti. Pri odloCanju oziroma izdaji
okoljevarstvenega dovoljenja je treba upoStevati doloCila ZUP, kar pomeni, da so pri tern
merodajni predpisi, ki veljajo v Casu odloCanja.
V skladu z doloCili 4. Ciena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa
(Uradni list RS, St. 34/07) mora upravljavec naprave zagotavljati ukrepe za zmanjSevanje emisij
snovi v zrak, in sicer:
> izloCanje prahu iz odpadnih plinov z uporabo vreCastih filtrov, filtrov z nasuto plastjo,
elektrostatskih filtrov ali aerociklonov,
> pri naCrtovanju in obratovanju naprav ukrepe za zmanjSevanje emisije snovi v zrak:
- pazljivo ravnanje z materiali pri prevozu surovin in izdelkov, prevoz z majhnim obribom
materiala in izogibanje padanju in stresanju materiala z velikih viSin za zmanjsanje
praSenja,
- CiSCenje odpadnih plinov, ki ustrezajo najboljSim razpolozljivim tehnikam,
- pri peCeh z napravami za hlajenje cementnega klinkerja, suSilnikih, napravah za mletje in
prevoz, silosih in prekladalnih napravah njihovo obratovanje pri podtlaku ter zajemanje in
odpraSevanje zraka, ki pri tern nastaja,
- vraCanje prahu surovin, prahu surove moke, prahu peCi za zganje cementnega klinkerja,
prahu cementnega klinkerja, premogovega prahu in cementnega prahu, ki v razliCni
sestavi in zrnatosti nastaja pri posameznih postopkih proizvodnje cementa, v celoti v
postopek proizvodnje cementa na ustreznih mestih naprave za proizvodnjo cementa in
- izloCanje alkalijskih, zveplovih, klorovih, fluorovih in drugih spojin, ki se pojavljajo v
napravah za izloCanje teh snovi iz procesa, z odprasevalnimi napravami in njihovo
ponovno dodajanje zmesi surovin, Ce to ne vpliva Skodljivo na kakovost konCnega
proizvoda.
> pri naCrtovanju in obratovanju naprave ukrepe za zmanjSevanje razprSene emisije snovi v
zrak na mestih, kjer se izvajajo skladiSCenje, pakiranje, pretovarjanje surovin in trdnih goriv
ter pri pakiranju in odpremi proizvodov, in sicer:
- zaSCita pred vetrom z uporabo protivetrnih ovir,
- utrjevanje manipulativnih povrSin, mokrenje transportnih poti in manipulativnih povrSin,
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- premiCno in nepremicno vakuumsko odsesavanje in
- zapiranje silosov ter zajem prahu z vreCastimi filtri pri polnjenju in praznjenju silosov.
Kot izhaja iz v toCki II 1.0 navedenega Sanacijskega programa, so se takratne koncentracije za
parameter S02 v dimnih plinih iz klinker peCi gibale med 300 in 1400 mg/m3. V skladu z doloCili
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa (Uradni list RS, St. 73/94), ki je
veljala v Casu odreditve priprave in izvedbe sanacijskega programa, je bila predpisana mejna
vrednost za tovrstne naprave za parameter S02 400 mg/m3, zato je moral upravljavec
zagotoviti znizanje emisije S02 za 60-80%.
ObstojeCa naprava brez naprav za ciscenje dimnih plinov tj. mokrega pralnika dimnih plinov,
dozirne naprave za hidrirano apno in naprave za selektivno nekatalitiCno redukcijo duSikovih
oksidov (naprava SNCR), ne more dosegati predpisanih mejnih vrednosti iz Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremiCnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, St. 31/07 in 70/08), Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa (Uradni list RS, St. 34/07) in Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz sezigalnic odpadkov in pri sosezigu odpadkov (Uradni list RS, St. 50/01,
56/02, 84/02 in 41/04), kar je razvidno iz ze prej navedenega sanacijskega programa in
naslednjih poroCil:
> poroCilo o meritvah emisije snovi v zrak, ki so bile izvedene v dneh 7. 9. - 8. 9. 2004,
»Emisije snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo klinkerja in cementa v podjetju Lafarge
Cement d.d., Trbovlje - September 2004, ki ga je dne 18. 11.2004 izdelal Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, InStitut za varstvo okolja.
> »Meritve emisijskih koncentracij v dimnih plinih rotacijske peci Cementarne Trbovlje, 11. in
12. april2002, Strokovno porocilo«, St. poroCila EKO 945, Ljubljana 2002, izdelal
ElektriinStitut Milan Vidmar;
> »Emisije snovi v zrak iz hladilnika klinkerja in mlina cementa podjetju Cementarna Trbovlje
d.d., Trbovlje, oktober 2002«, december 2002, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo
Maribor, InStitut za varstvo okolja;
> »Porocilo o meritvah emisije snovi v zrak iz elektrofiltra klinker peci in mlina premoga v
podjetju Lafarge Cement d.d., Trbovlje, maj 2005«, avgust 2005, izdelal Zavod za
zdravstveno varstvo Maribor, InStitut za varstvo okolja;
> »Emisije prahu v zrak iz razlicnih odpraSevalnih naprav v podjetju Lafarge Cement d.d.,
Trbovlje, September 2005«, november 2005, izdelal Zavod za zdravstveno varstvo Maribor,
InStitut za varstvo okolja.
Iz zgoraj navedenega izhaja, da upravljavec za obratovanje zgoraj omenjene obstojeCe naprave
ne izpolnjujfci zahtev iz 5., 7., 33., 42., 43. in 49. Ciena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz
nepremiCnih virov onesnazevanja (Uradni list RS, St. 31/07 in 70/08), 4. Ciena Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz naprav za pridobivanje cementa (Uradni list RS, St. 34/07) in 14., 23. in 25. Ciena
Uredbe o emisiji snovi v zrak iz sezigalnic odpadkov in pri sosezigu odpadkov (Uradni list RS,
St. 50/01, 56/02, 84/02 in 41/04).

Ker je naslovni organ vezan na pravno mnenje SodiSCa je upoStevajoC mnenje SodiSCa v sodbi
St. I U 2/2010-51 z dne 17.2.2011 in izrecno zahtevo upravljavca za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja za obstojeCo napravo ter na podlagi preuCitve vseh dejstev in
okoliSCin, ki so pomembne za odloCitev, ugotovil, da niso izpolnjeni pogoji za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obstojeCe naprave za proizvodnjo cementa, s
proizvodno zmogljivostjo 1400 ton cementnega klinkerja na dan, zato je odloCil, kot izhaja z
toCke 1 izreka te odloCbe.
V skladu s petim odstavkom 213. Ciena v povezavi z 118. Clenom Zakona o sploSnem
upravnem postopku (Uradni list RS, St. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1 126/07, 65/08 in 8/10)
je bilo treba odloCiti tudi o stroSkih postopka. Glede na to, da v tern postopku stroSki niso
nastali, je bilo o njih odloCeno, kot izhaja iz toCke 2 izreka te odloCbe.
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Skladno s 13. Clenom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o upravnih taksah (Uradni
list RS, St. 88/10) se glede placila upravne takse v tern postopku upoStevajo doloCbe Zakona o
upravnih taksah (Uradni list RS, St. 42/07 - ZUT-UPB3 in 126/07, v nadaljevanju: ZUT).
Upravna taksa po tarifnih Stevilkah 1 in 3 taksne tarife ZUT v visini 17,73 EUR je bila placana in
o placilu je bilo predlozeno ustrezno potrdilo.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odloCbo je ddvoljena pritozba na Ministrstvo za okolje in
prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana v roku 15^ani od dneva vrocitve te odloCbe. Pritozba se
vlozi pisno ali poda ustno na zapisnik pri Mintsirstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje,
Vojkova cesta 1b, 1000 Ljubljana. Za pritozbo se placa upravna taksa v viSini 14,18 EUR.
Upravna taksa se plaCa v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim
placilnim instrumentom in o placilu predlozi ustrezno potrdilo.
Upravna taksa se lahko plaCa na podracun javnofinanCnih prihodkov z nazivom: Upravne takse
- drzavne in stevilko raCuna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 25232-711100235407011.

\kMa

mag. Adrijana VILER KOVAClC
namestnica generalnega direktorja

VroCiti:
• Odvetnica Breda RazdevSek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana (za Lafarge Cement, d.o.o.,
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje) - osebno
• Odvetnica Nina Zidar KlemenCic, Dvorakova 5, 1000 Ljubljana (za Urosa Macerla,
Ravenska vas 26 a, 1410 Zagorje ob Savi) - osebno
• ObCina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje - osebno
Poslati po 9. odstavku 77. Ciena in 3. odstavku 78. Ciena Zakona o varstvu okolja (Uradni list
RS, St. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08
in 108/09):
• Ministrstvo za okolje in prostor, Inspektorat RS za okolje in prostor, InSpekcija za okolje,
Dunajska 47, 1000 Ljubljana
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