
 

 

 
 
 
 
Ministrstvo za okolje in prostor 
Dunajska cesta 48 
1000 LJUBLJANA 
 
 
 
 
 
Zadeva:  Zahteva za dostop do informacij javnega značaja 
 
 
 
Podatki o prosilcu 
Uroš Macerl, Ravenska vas 26a, 1410 Zagorje ob Savi 
e-mail: uros.macerl@gmail.com 
telefon:  041 413 855 
 
Informacijo želim prejeti 
V obliki elektronske pošte ali v obliki klasične (priporočene) pošte. 
 
Zahtevana informacija: 
 
1. Kdo poseduje zahtevano informacijo: 
Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 
 
2. Vsebina informacije: 

Iz javno dostopnih virov je razvidno, da so se predstavniki družbe LAFARGE CEMENT d.o.o., 
Kolodvorska cesta 5, 1240 Trbovlje v zvezi z odločanjem o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za 
napravo, ki lahko povzroča onesnaženje okolja večjega obsega in sicer za napravo za proizvodnjo 
cementa - postopek, ki teče pod opr. št.: 35607-23/2008-55 (veza ARSO opr. št.: 35407-104/2006-
245), v začetku oktobra 2011 sestali z okoljskim ministrstvom.  

Po navedbah časnika Finance 11.10.2011, se Lafarge Cement trudi okoljsko ministrstvo 
»prepričati, da bi odpravilo mnenje okoljskega inšpektorja, na podlagi katerega tovarna trenutno 
deluje in po kateri sme Lafarge do polnomočnosti odločbe glede okoljevarstvenega dovoljenja 
proizvajati cement brez uporabe alternativnih goriv. Predstavniki so se v začetku oktobra sestali z 
okoljskim ministrstvom, kjer so predstavili razloge za umik odločbe. Predložili so tudi podatke 
merjenja izpustov v ozračje iz obdobja januar 2009 - marec 2011. V vsem tem času je sistem 
trajnega monitoringa pokazal obratovanje cementarne pod zahtevanimi zakonskimi omejitvami za 
emisije.«  

V zvezi z navedenim obiskom v začetku oktobra 2011 vas pozivam oz. želim pridobiti informacijo 
o tem kdo in kdaj se je sestal na omenjenem sestanku oz. kdo vse so bili prisotni na sestanku tako 
na strani ministrstva kot na strani družbe LAFARGE CEMENT d.o.o., ter zapisnik sestanka, v 
kolikor ta obstaja.  
 
Gre za odločanje o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja za napravo, ki lahko povzroča onesnaženje 
okolja večjega obsega, in sicer na napravo za proizvodnjo cementa. Že same določbe ZVO-1 in 



 

 

sicer določbe 13. člena predpisujejo, da so okoljski podatki javni, pri čemer ima javnost pravico 
sodelovati v postopkih sprejemanja predpisov, politik, strategij, programov, planov in načrtov, ki se 
nanašajo na varstvo okolja, skladno s tem zakonom, ter hkrati pravico sodelovati v postopkih 
izdajanja konkretnih pravnih aktov, ki se nanašajo na posege v okolje. 
 
Glede na to, da gre za konkreten upravni oz. trenutno pritožbeni postopek v zvezi z odločanjem 
naslovnega organa zoper prvostopenjsko odločbo ARSO - odločba 35407-104/2006-245, želim 
vedeti in pridobiti navedene podatke v zvezi z omenjenim sestankom.  
 
Tovrstni obiski ene izmed strank in to v pritožbenem postopku na organu, ki je v fazi odločanja so 
najmanj nehigienični in neetični, če ne kaj več. V zvezi z navedenim želim pridobiti tudi 
informacijo ali je bil navedeni obisk skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije 
prijavljen na Komisijo za preprečevanje korupcije. Skladno s 56. členom imenovanega zakona 
lahko lobiranje opravljajo samo registrirani lobisti, razen izjem, določenih v četrtem odstavku 58. 
člena imenovanega zakona. V zvezi z 2. odstavkom 68. člena Zakona o integriteti in preprečevanju 
korupcije želim pridobiti tudi informacijo oz. zapisnik posredovan na Komisijo za preprečevanje 
korupcije, saj je navedeni zapis potrebno posredovati v roku treh dni, predstojniku in komisiji.  
 
3.  Način pridobitve 
Želim prejeti fotokopijo ali skeniran dokument zahtevanih informacij. 
 
 
 
 
Zagorje ob Savi,  
18.10.2011           Uroš Macerl 
 
 


