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Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi petega odstavka 8. Ciena UreuDe 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, 69/10, 40/11, 98/11, 17/12 in 23/12) in na podlagi
190. clena Zakona o splosnem upravnem postopku (Uradni list RS, st. 24/06-ZUP-UPB2,
105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10), v upravni zadevi izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave, ki lahko povzroca onesnazevanje okolja vecjega obsega stranki Lafarge
Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, ki jo zastopa Miluch Janusz Zygmunt, njega
pa po pooblastilu Odvetniska pisarna Breda Razdevsek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, izdaja
naslednji
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V postopku, ki je bil uveden na zahtevo stranke Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5,
1420 Trbovlje za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroca
onesnazevanje okolja vecjega obsega, in sicer 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 predlog stranskega udelezenca Uro§a Macerla, Ravenska vas
26a, 1410 Zagorje ob Savi za izvedbo dokaza z izvedencem za lokalne meteoroloske razmere v
Zasavju, ki vplivajo na onesnazenost zraka Dusanom Hrckom, univ. dipl. met. in izvedenko
za vidik vpliva na zdravje ljudi doc. dr. Metodo Dokic-Fikfak, dr. med..

O b r a z l o z i t e v :

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravlja naloge s podrocja varstva okolja (v nadaljevanju: naslovni organ), vodi ponovni
postopek odlocanja o zahtevi stranke Lafarge Cement d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, ki jo zastopa Miluch Janusz Zygmunt, njega pa po pooblastilu Odvetniska pisarna
Breda Razdevsek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: Lafarge Cement d.o.o.), za
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroca onesnazevanje
okolja vecjega obsega, in sicer 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.

Naslovni organ mora pred izdajo okoljevarstvenega dovoljenja ugotoviti vsa dejstva in
okoliscine, ki so potrebne za odlo&tev, torej za izdajo odlocbe. Med drugim je potrebno v
konkretnem primeru ugotoviti, ali je vplivno obmocje, tj. obmocje, na katerem je mogoce
pricakovati, da bo obratovanje naprave, katere upravljavec je Lafarge Cement d.o.o., povzrocilo
obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje in premozenje ljudi, v studiji z naslovom »Elaborat



o določ itvi vplivnega območja za Lafarge cement d.o.o.«, Študija Št.: 2131, Ljubljana, februar
2012, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, Inštitut za elektrogospodarstvo in
elektroindustrijo, Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: EIMV), in dopolnitvijo študije s
poročilom z naslovom »Validacija modela CALMET na območju podjetja Lafarge Cement d.o.o.
v obdobju od 1.12.2010 do 1.12.2011 «, št. EKO 5467, ki jo je v maju 2012 izdelal EIMV in
»Obrazložitev in dodatna pojasnila z zvezi z Elaboratom o dolo č itvi vplivnega območja za
Lafarge cement d.o.o.« z dne 20.7.2012 (v nadaljevanju: Elaborat), pravilno dolo čeno.

Iz prvega odstavka 189. č lena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št.
24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10, v nadaljevanju: ZUP) izhaja, da se v
primeru, če je za ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev zadeve,
potrebno strokovno znanje, s katerim uradna oseba, ki vodi postopek, ne razpolaga, opravi
dokaz z izvedenci. lz drugega odstavka istega člena ZUP izhaja, da se dokaz z izvedencem
izvede, če uradna oseba, ki vodi postopek, oceni, da je to potrebno iz razlogov iz prejšnjega
odstavka. lz prvega odstavka 190. č lena ZUP izhaja, da za izvedbo dokaza z izvedenci uradna
oseba, ki vodi postopek, določi enega izvedenca, če pa sodi, da bo dokazovanje z izvedenci
zapleteno, pa tudi dva ali ve č izvedencev. O tem je treba izdati pisni sklep, v katerem se
opredelijo naloge izvedenca, in določ iti rok za njihovo izvedbo.

Glede na to, da naslovni organ nima strokovnega znanja za presojo ali je v Elaboratu pravilno
določeno območje, na katerem je mogoče pričakovati, da bo obratovanje naprave, katere
upravljavec je Lafarge Cement d.o.o., povzročilo obremenitev okolja, ki lahko vpliva na zdravje
ljudi, je naslovni organ z dopisom št. 35407-104/2006-295 z dne 27. 7. 2012 predhodno obvestil
stranko Lafarge Cement d.o.o. in stranska udeleženca Ob čino Trbovlje in Uroša Macerla o izbiri
dveh izvedencev in sicer o izbiri izvedenca zdravstvene stroke prim. izr. prof. dr. Ivana Eržena,
dr. med., specialista za epidemiologijo in specialist za javno zdravje ter o izbiri izvedenca
meteorološke stroke prof. Jožeta Rakovca.

Naslovni organ je s sklepom št. 35407-104/2006-307 z dne 18.9.2012 odločil, da se za izvedbo
dokaza z izvedencem zdravstvene stroke za izvedenca postavi prim. izr. prof. dr. Ivan Eržen, dr.
med., specialist za epidemiologijo in specialist za javno zdravje, stanujoč v Cvetlična ulica 29,
3000 Celje. Nadalje je naslovni organ s sklepom št. 35407-104/2006-306 z dne 18.9.2012
odloč il, da se za izvedbo dokaza z izvedencem meteorološke stroke za izvedenca postavi prof.
Jože Rakovec, stanujoč v Murglah 229, 1000 Ljubljana.

Stranski udeleženec Uroš Macerl, Ravenska vas 26a, 1410 Zagorje ob Savi, ki ga zastopa
odvetniška pisarna Zidar Klemenč ič, Dvorakova 5, 1000 Ljubljana je v Pobudi za dolo čitev še
dveh dodatnih izvedencev, z dne 22.8.2012, predlagal, da se v predmetnem postopku kot
izvedenca dodatno (poleg prim. izr. prof. dr. Ivana Eržena in prof. Jožeta Rakovca) dolo čita še
Dušan Hrček, univ. dipl. met. – izvedenec za lokalne meteoroške razmere v Zasavju, ki vplivajo
na onesnaženost zraka in doc. dr. metoda Dodi č-Fikfak, dr. med. – za vidik vpliva na zdravje
ljudi.

Naslovni organ je z dopisom št. 35407-104/2006-304 z dne 11.9.2012 zgoraj navedeno pobudo
poslal v izjasnitev stranki Lafarge Cement d.o.o. in stranski udeleženki Ob čini Trbovlje.

Obč ina Trbovlje je z dopisom z dne 13.9.2012 naslovni organ obvestila, da se strinja, da se
pridobi tudi mnenje dodatnih izvedencev, ki jih predlaga stranski udeleženec, v kolikor organ
ocenjuje, da je to potrebno za ugotovitev dejanskega stanja.

Stranka Lafarge Cement, d.o.o. se je do pobude izjasnila v dopisu z dne 20.9.2012, v katerem
med drugim navaja, da stranski udeleženec Uroš Macerl v tem postopku nima ustreznih
pooblastil in v posledici tega upravi čenj, da zastopa javni interes, iz vseh njegovih dosedanjih
navedb pa ni moč zaslediti ugovorov zavarovanja njegovih osebnih koristi. Stranka Lafarge
Cement, d.o.o nadalje navaja, da stranski udeleženec Uroš Macerl želi z angažiranjem še dveh
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izvedencev ugotavljanje zdravstveno bivalnega okolja kot tudi smer bodocega razvoja Zasavja,
za kar pa nima ustreznih pooblastil, da bi lahko zastopal javni interes.

Skladno s prvim odstavkom 190. clena ZUP se praviloma, ce je izvedenec potreben, doloCi
samo enega strokovnjaka (ali pravno osebo), ki deluje po mandatu organa. Dva ali vec
izvedencev iste stroke se doloci samo, ce organ vnaprej ali ze po pridobitvi izvedenskega
porocila enega izvedenca presodi, da gre za zapleteno dejansko stanje oz. njegovo
dokazovanje, zato zgolj en izvedenec ni mogel oziroma ne bi mogel ustrezno prispevati k
ugotovitvi relevantnih dejstev na stopnji gotovosti. Naslovni organ meni, da bosta izvedenca, ki
sta bila dolocena s sklepom 35407-104/2006-306 z dne 18.9.2012 in st. 35407-104/2006-307 z
dne 18.9.2012 ustrezno prispevala k ugotovitvi relevantnih dejstev v postopku izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja in da bi bila postavitev dveh izvedencev iste stroke v nasprotju z
nacelom ekonomicnosti postopka, zato je odlocil kot izhaja iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU:
Zoper ta sklep ni dovoljena posebna pritozba, pac pa ga je mogoce izpodbijati s pritozbo zoper
odlocbo o glavni stvari (4. odstavek 258. clena ZUP).
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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 Uros Macerl, Ravenska

vas 26a, 1410 Zagorje ob Savi) - osebno
• Obcina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje - osebno
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