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Vabilo na ustno obravnavo

Spostovani!
Ministrstvo za okolje in prostor je v postopku odlocanja o pritozbi druzbe Lafarge cement, d.d.,
Trbovlje, zoper odlocbo Agencije Republike Slovenije za okolje, st. 35407-104/2006-243 z dne
8. 7. 2011, ugotovilo, da je treba dopolniti ugotovitveni postopek, v okviru cesar je od pristojnih
organov pridobilo vec listin. Na podlagi tega je nadalje ugotovilo, da je treba za razjasnitev
dolocenih dejstev izvesti ustno obravnavo. Zato vas kot stranko oziroma stranskega udelezenca
postopka vabimo, da se dne 3.10. 2011/udelezite ustne obravnave, ki se bo zacela ob 9.30
uri v prostorih Ministrstva za ol^olje/in prostor, Dunajska 47, Ljubljana, in sicer v sejni
sobi v 5. nadstropju.
Predmet ustne obravnave bodo predvsem naslednja dejstva:
cas zacetka in zakljucka soseziga odpadkov, dovoljenega z odlocbo Agencije RS za okolje,
st. 35472-24/2003 z dne 22. 9. 2003;
fizicne lastnosti obravnavane naprave na dan uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in
naprav, ki lahko povzrocajo onesnazevanje okolja vecjega obsega (Uradni list RS, st.
97/2004) (18. 9. 2004) - predvsem tiste lastnosti, ki napravo usposabljajo za sosezig
odpadkov;
potencialni vplivi na ljudi in okolje, ki so posledica uvedbe soseziga odpadkov in povecane
dnevne proizvodnje cementnega klinkerja ter pomembnost oziroma velikost teh vplivov.
Naslovni organ pojasnjuje, da presoja pravilnost prvostopenjske primerjave lastnosti
(parametrov obratovanja) obravnavane naprave v casu uveljavitve zgoraj navedene uredbe s
tistimi, ki jih je pritoznica navedla v zahtevi za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Nadalje
pojasnjuje, da po njegovem prepricanju vsakrsne razlike v lastnostih naprave ne utemeljujejo
sklepa, da ne gre za tako imenovano obstojeco napravo. Meni namrec, da morejo zgolj tiste
spremembe, ki bi jih bilo mogoce opredeliti kot vecje spremembe v obratovanju naprave,
povzrociti spremembo v nacinu obravnavanja naprave kot t. i. obstojece oziroma t. i. nove.
Kot del dopolnitve ugotovitvenega postopka je naslovni organ do sedaj pridobil naslednje listine:
- dokumentacija zadeve st. 356-04-718/2003-BCS Inspektorata RS za okolje in prostor, OE
Ljubljana (inspekcijski pregled z dne 8. 7. 2004),

dokumenti st. 1 do st. 28 zadeve st. 356-04-440/2003-BCS Inspektorata RS za okolje in
prostor, OE Ljubljana (vec inspekcijskih pregledov in predlog ministrstvu za odreditev
priprave in izvedbe sanacijskega programa),
dokumentacija zadeve st. 35405-84/2003 Agencije RS za okolje (odreditev priprave in
izvedbe sanacijskega programa, soglasje k sanacijskemu programu),
dokumentacija zadeve st. 35472-24/2003 Agencije RS za okolje (dovoljenje za sosezig z
dne 22. 9. 2003),
dokumentacija zadeve st. 351-93/2006 Upravne enote Trbovlje (gradbeno dovoljenje za
skladiscenje in doziranje odpadne plastike),
dokumentacija zadeve st. 351-5/2010 Upravne enote Trbovlje (gradbeno dovoljenje za
transport gum),
dokumentacija zadeve st. 3701-5/2004 Upravne enote Trbovlje (gradbeno dovoljenje za
rekonstrukcijo kotlovnice z ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za goriva
tehnoloskega procesa).
V navedene listine lahko stranke po predhodnem dogovoru vpogledajo do zakljucka postopka.
Stranke pozivamo, da do naroka za ustno obravnavo ali na njej predlozijo ali predlagajo dokaze
za svoje trditve. Ob pomanjkanju ustreznih dokazov bo organ dejstva ugotovil na podlagi listin,
ki so v spisu.
Ce na ustno obravnavo ne pride stranka ali njen pooblascenec, ki sta bila pravilno vabljena,
svojega izostanka pa tudi ne opravicita, se bo ustna obravnava izvedla brez odsotnega.
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