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MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO IN OKOLJE

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE

Vojkova 1b, 1000 Ljubljana

Številka: 35407-104/2006-343
Datum: 14.3. 2013

PREJETO

U:.iU>.d PODPIS

1 5 -03- 013.E

Agencija Republike Slovenije za okolje izdaja na podlagi četrtega odstavka 8. člena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 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, 23/12 ,
82/12 in 109/12) in na podlagi 1. odstavka 72. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št.
39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-OdIUS in 33/07-ZPNa črt, 57/08-ZFO-1A, 70/08,
108/09, 48/12 in 57/12), v ponovnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja ve čjega 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 Razdevšek,
Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, naslednjo

ODLO Č BO

1. Zahteva stranke - upravljavca LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje 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 zemljiš č ih s parcelnimi
številkami 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.

2. Stroški v postopku niso nastali.

Obrazložitev

I. Zahtevek za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja in potek postopka do
odločbe Ministrstva za okolje in prostor št. 35607-23/2008-85 z dne 11. 11. 2011

Agencija Republike Slovenije za okolje, ki kot organ v sestavi Ministrstva za kmetijstvo in okolje
opravlja naloge s področja varstva okolja (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 Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana, prejela zahtevek za
pridobitev dovoljenja za obratovanje naprave; ki lahko povzro ča onesnaževanje okolja ve čjega
obsega, in sicer za obstoječo 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 zemljiščih s parc. št. 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 povzro ča onesnaževanja okolja
večjega 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 (sosežig) -
uporabo odpadkov kot dodatno gorivo za obratovanje rotacijske pe či, za predelavo odpadkov
po postopku predelave R5 - uporabo odpadkov kot dodatek surovini in cementom in za
predelavo lastnih odpadkov, ki nastanejo v obravnavani napravi zaradi dejavnosti same, vse na
naslovu naprave tj. Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, na zemljiš čih s parc. št. 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 št. 35407-104/2006-24 z dne 23. 10. 2007
priznal status stranskega udeleženca Macerl Urošu, Ravenska vas 26a, 1410 Zagorje ob Savi, ir
s sklepom št. 35407-104/2006-92 z dne 25. 3. 2008 stranski udeleženki Občini Trbovlje, Mestn
trg 4, 1420 Trbovlje.

Naslovni organ je o zgoraj navedeni zahtevi upravljavca odtočil z odločbo št. 35407-104/2006-
118 z dne 19. 5. 2008, s katero je izdal okoljevarstveno dovoljenje za obratovanje naprave, ki
lahko povzroča onesnaževanje okolja ve čjega obsega - za napravo za proizvodnjo cementa, s
proizvodno zmogljivostjo najve č 1400 ton cementnega klinkerja na dan, in zavrnil zahtevek za
predelavo nenevarnih odpadkov po postopku predelave R1 (sosežig) - tj. uporabo odpadkov
kot dodatno gorivo za obratovanje rotacijske peč i.

Zoper zgoraj navedeno odlo čbo je naslovni organ prejel dve pritožbi, in sicer pritožbo
upravljavca, ki jo je v njegovem imenu vložila odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11,
1000 Ljubljana, in pritožbo stranskega udeleženca, Macerl Uroša, ki jo je v njegovem imenu
vložila Odvetniška družba Čeferin, o.p.d.n.o., Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje. Naslovni
organ je obe pritožbi skupaj s spisno dokumentacijo dne 20. 6. 2008 odstopil v pristojno
reševanje na Ministrstvo za okolje in prostor (v nadaljevanju MOP).

MOP je z odločbo št. 35607-23/2008-3 z dne 6. 8. 2008 zgoraj navedeno odlo čbo naslovnega
organa odpravilo in zadevo vrnilo naslovnemu organu v ponovni postopek in odlo čanje z
napotilom, da mora naslovni organ v ponovnem postopku ugotoviti:
â ali predmetna naprava ne presega mejnih vrednosti emisije snovi v zrak po Uredbi o emisiji

snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja,
â ali zaradi delovanja nove č istilne naprave (SNCR) niso presežene mejne emisije snovi v

zrak;
D ali vložnica zahteve (upravljavec) izpolnjuje pogoje, dolo čene v 14. členu Pravilnika o

sežiganju odpadkov (zagotovljeno tehtanje odpadkov po posameznih vrstah odpadkov pred
njihovim prevzemom in zagotovitvijo sistema za doziranje odpadnih gum),

in z ugotovitvami seznaniti stranke udeležence v postopku in jim dati možnost, da se izjasnijo o
dejstvih in okolišč inah, pomembnih za odločitev o zadevi.
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Naslovni organ je v ponovnem postopku odlo čanja o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega,
sledil napotilom MOP iz odločbe št. 35607-23/2008-3 z dne 6. 8. 2008, izvedel ugotovitveni
postopek in ugotovil, da naprava iz točke 1 izreka tega dovoljenja ne presega mejnih vrednosti
emisije snovi v zrak po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremi čnih virov onesnaževanja
(Uradni list RS, št. 31/07 in 70/08), da zaradi delovanja nove čistilne naprave (SNCR) niso
presežene mejne emisije snovi v zrak, da upravljavec izpolnjuje pogoje, dolo čene v 14. členu
Pravilnika o sežiganju odpadkov (Uradni list RS, št. 32/00, 53/01, 81/02 in 41/04) oziroma v
drugem odstavku 5. člena in tretjem odstavku 11. člena sedaj veljavne Uredbe o sežiganju
odpadkov (Uradni list RS, št. 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 udeležence v postopku in jim
dal možnost, da se izjasnijo o dejstvih in okoliš č inah, pomembnih za odločitev o zadevi, in izdal
okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-104/2006-183 z dne 8.4. 2009.

Zoper zgoraj navedeno odločbo je naslovni organ prejel pritožbo stranskega udeleženca Macerl
Uroša, ki jo je v njegovem imenu vložila Odvetniška družba Čeferin, o.p.d.n.o., Taborska cesta
13, 1290 Grosuplje. Naslovni organ je pritožbo skupaj s spisno dokumentacijo dne 21.5. 2009
odstopil v pristojno reševanje na MOP.

MOP je z odločbo št. 35607-23/2008-4 z dne 9. 7.2009 zgoraj navedeno odlo čbo naslovnega
organa odpravilo in zadevo vrnilo naslovnemu organu v ponovni postopek in odločanje z
napotilom, da mora naslovni organ v ponovnem postopku skladno s 7. členom Uredbe o emisiji
snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07) ugotoviti ali največji
masni pretok presega mejni masni pretok in ponovno odlo čiti o izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja in z njim določiti tudi največje masne pretoke emisije snovi ter odlo čiti še o
priglašenih pritožbenih stroških.

V ponovnem postopku odločanja o zahtevi upravljavca za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave je naslovni organ sledil napotilom MOP iz odlo čbe št. 35607-
23/2008-4 z dne 9.7.2009 in ponovno ugotovil, da so podani pogoji za izdajo
okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz to čke 1 izreka tega dovoljenja, zato je
izdal okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-104/2006-195 z dne 23. 7. 2009.

Zoper zgoraj navedeno odločbo je naslovni organ prejel pritožbo stranskega udeleženca Macerl
Uroša, ki jo je v njegovem imenu vložila Odvetniška družba Čeferin, o.p.d.n.o., Taborska cesta
13, 1290 Grosuplje. Naslovni organ je pritožbo skupaj s spisno dokumentacijo dne 21. 5. 2009
odstopil v pristojno reševanje na MOP.

MOP je z odločbo št. 35607-23/2008-20 z dne 27. 11. 2009 pritožbo stranke zavrnilo.

Stranski udeleženec Macerl Uroš, v njegovem imenu Odvetniška družba Čeferin, o.p.d.n.o.,
Taborska cesta 13, 1290 Grosuplje, je zoper odločitev MOP vložil tožbo na Upravno sodiš če
Republike Slovenije, Upravno sodiš če Republike Slovenije (v nadaljevanju: Sodiš če) pa je s
sodbo št. l U 2/2010-51 z dne 17. 2. 2011 tožbi stranskega udeleženca ugodilo, izpodbijano
odločbo naslovnega organa št. 35407-104/2006195 z dne 23. 7. 2009 odpravilo in zadevo vrnilo
naslovnemu organu v ponovni postopek in odločanje z napotilom, da mora naslovni organ v
ponovnem postopku ugotoviti, ali je treba obravnavano napravo šteti za novo ali obstoje čo in
svoje ugotovitve ustrezno obrazložiti. Na podlagi takih ugotovitev bo odlo čal o tem, ali je v
postopku treba določiti vplivno območje naprave in posledi čno obravnavati ugovore tožeče
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stranke, ki se nanašajo na določ itev tega območja in s tem na obseg pravic, ki jih sme v tem
postopku varovati tožeča stranka.

Naslovni organ je v ponovnem postopku sledil napotilu Sodišča iz sodbe št. l U 2/2010-51 z dne
17. 2. 2011 in ugotovil, da so niso izpolnjeni pogoji za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja, zato
je izdal odločbo št. 35407-104/2006-243 z dne 8.7.2011, s katero je zavrnil zahtevo
upravljavca za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje obravnavane naprave.

Zoper zgoraj navedeno odločbo je naslovni organ dne 22. 7.2011 prejel pritožbo upravljavca, ki
jo je v njegovem imenu vložila Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana.
Naslovni organ je pritožbo skupaj s spisno dokumentacijo dne 9. 8.2011 odstopil v pristojno
reševanje na MOP.

MOP je z odločbo št. 35607-23/2008-85 z dne 11. 11.2011 zgoraj navedeno odločbo
naslovnega organa odpravilo in zadevo vrnilo naslovnemu organu v ponovni postopek. V
obrazložitvi omenjene odločbe je organ MOP zapisal, da naprave iz prvega odstavka izreka te
odločbe ni mogoče obravnavati po postopku kot velja za tako imenovane obstoje če naprave,
pač pa po običajnem postopku, kot to velja za tako imenovane nove naprave, pri čemer gre za
obstoječo napravo, na kateri so bile od dneva vložitve vloge izvedene ve čje spremembe.
Odločba vsebuje napotilo, da mora naslovni organ v ponovnem postopku poskrbeti, da bo
pritožničina vloga popolna - da bo vsebovala s predpisi skladen elaborat o določ itvi vplivnega
območja naprave, nadalje skladno z določili 73. in 71. člena ZVO-1 omogočiti stranskim
udeležencem (tudi kvalificiranim nevladnim organizacijam) ter javnosti, da se na zanje previden
način udeležujejo postopka (stranski udeleženci s stransko udeležbo v postopku, javnost pa z
vpogledom in dajanjem pripomb in mnenj na vlogo in osnutek odlo čbe), nato pa na podlagi
natančno ugotovljenega stanja stvari skladno z ZVO-1 in podzakonskimi predpisi odločiti o
pritožničini zahtevi, odloč itev temeljito obrazložiti in se opredeliti do mnenj in pripomb javnosti.
MOP v napotilu naslovnemu organu pripominja, da bo naslovni organ specialne opredelitve
obstoječe naprave iz podzakonskih predpisov z vsemi njihovimi posledicami lahko uporabil le,
če to ne bo imelo za rezultat nasprotja z zakonsko opredelitvijo. MOP v napotilu dodaja, da bo
moral naslovni organ odlo č iti tudi o zahtevah za povrnitev stroškov.

II. V ponovnem postopku izvedena procesna dejanja, ugotovljeno dejansko stanje,
pravna podlaga in razlogi za odločitev

Skladno s 68. členom Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-
ZMetD, 66/06-Odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12, v
nadaljevanju: ZVO-1) mora upravljavec za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala
dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, in za vsako večjo
spremembo v obratovanju te naprave, pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. Skladno s prvim
odstavkom 70. člena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem naprave, v kateri se bo
izvajala dejavnost, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega, zagotoviti ukrepe za
preprečevanje onesnaževanja okolja, zlasti z uporabo najboljših razpoložljivih tehnik, prepre čitev
onesnaženja okolja večjega obsega, preprečevanje nastajanja odpadkov skladno s predpisi, ki
urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno s
predpisi, če predelava tehnološko ali ekonomsko ni mogoča, uč inkovito rabo energije,
preprečevanje nesreč in omejevanje njihovih posledic in preprečitev onesnaževanja okolja in
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vzpostavitev zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokončnem prenehanju njenega
obratovanja.

Vsebina okoljevarstvenega dovoljenja je določena v 74. členu ZVO-1, podrobnejša vsebina
okoljevarstvenega dovoljenja pa je določena v 8. členu Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki
lahko povzročajo onesnaževanje okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07
in 68/12).

V skladu s 11. členom Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro čajo onesnaževanje
okolja večjega obsega (Uradni list RS, št. 97/04, 71/07, 122/07 in 68/12) se v postopku izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja glede vprašanj, ki niso urejena s to uredbo, smiselno uporabljajo
določbe predpisov, ki urejajo obseg in vsebino vloge ter postopek za pridobitev in vsebino
okoljevarstvenega dovoljenja za druge naprave.

Naslovni organ je v ponovnem postopku odlo čal na podlagi vloge za pridobitev
okoljevarstvenega dovoljenja (v nadaljevanju: vloga), prejeti dne 30. 10. 2006 in dopolnitev
vloge prejetih dne 1.10.2007, 22.10.2007, 26.11.2007, 3.12.2007, 10.12.2007,
10.1.2008, 16.1.2008, 1.2.2008, 7.2.2008, 18.2.2008, 28.2.2008, 26.3.2008,
4.4.2008, 9.4.2008, 24.4.2008, 29.4.2008, 12.9.2008, 15.9.2008, 29.9.2008,
6. 10. 2008, 8. 10. 2008, 17. 10. 2008, 27. 10. 2008, 11. 11. 2008, 13. 11. 2008, 17. 11. 2008,
16. 1. 2009, 11. 2. 2009 in 26.3. 2009.

Naslovni organ je v ponovnem postopku odločanja sledil ugotovitvam in napotilu MOP in sicer,
da napravo iz točke 1 izreka te odlo čbe obravnava po običajnem postopku, kot to velja za tako
imenovane nove naprave, da mora poskrbeti, da bo upravljav čeva vloga popolna, kar pomeni,
da bo vsebovala s predpisi skladen elaborat o dolo čitvi vplivnega območja naprave ter da
skladno z določ ili 73. in 71. člena ZVO-1 omogoč i stranskim udeležencem ter javnosti, da se na
zanje previden način udeležujejo postopka.

V ponovnem postopku odločanja o zahtevi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za
obratovanje naprave iz točke 1 izreka te odločbe je naslovni organ prejel zahtevo za vstop v
postopek, ki sta jo podala Focus, društvo za sonaraven razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, in
Pravno-informacijski center nevladnih organizacij – PIC, Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana.
Naslovni organ je s sklepom št. 35400-411/2012-2 z dne 22. 1. 2013 zavrgel zahtevo za vstop
v postopek Društva Focus in Pravno-informacijskega centra nevladnih organizaciji. Z dopisom
z opravilna številka 3540-411-2012/2 z dne 6. 2. 2013, prejetim dne 7.2. 2013 sta se Focus,
društvo za sonaravni razvoj in Pravno – informacijski center nevladnih organizacij pritožila zoper
sklep Agencije RS za okolje št. 35400-411/2012-2. Naslovni organ je pritožbo poslal v izjasnitev
stranki in stranskima udeležencema z dopisom št. 35400-411/2012-4 z dne 11. 2. 2013, nato pa
z dopisom z dne 25. 2. 2013 pritožbo odstopil v pristojno odlo čanje Ministrstvu za kmetijstvo in
okolje. Ministrstvo je z odločbo št. 35402-8/2013/3 z dne 8. 3. 2013 pritožbo zavrnilo.

Naslovni organ je upravljavca z dopisom 35407-104/2006-260 z dne 4. 1.2012 pozval k
dopolnitvi vloge z elaboratom o določ itvi vplivnega območja naprave. Upravljavec je z dopisom
opr. št. 35407-104/2006-260 z dne 9.2. 2012, prejetim dne 13.2. 2012, dopolnil vlogo in
predložil Elaborat o dolo čitvi vplivnega območja za Lafarge Cement d.o.o. (v nadaljevanju:
elaborat), št. referata 2131, ki ga je v januarju 2012 izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar.
Upravljavec je skladno s pozivom naslovnega organa št. 35407-104/2006-280 z dne 5. 4. 2012
in št. 35407-104/2006-289 z dne 28. 6. 2012 zgoraj citirani elaborat dopolnil in poslal dopolnitve
z dopisom št. 35407-104/2006 z dne 20.7. 2012, prejetem dne 27.7. 2012, in z dopisom št.
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35407-104/2006 z dne 20. 7. 2012, prejetem dne 27. 7. 2012. Naslovni organ je s prejetimi
dokumenti seznanil tudi stranska udeleženca Macerl Uroša in Obč ino Trbovlje in ju pozval na
izjasnitev glede predloženega elaborata. Kot izhaja iz spisne dokumentacije upravne zadeve sta
stranska udeleženca podala svoje mnenje.

Naslovni organ je po preu č itvi elaborata in pripomb stranskih udeležencev ocenil, da je treba
dokaz glede presoje pravilnosti določ itve vplivnega območja iz zgoraj citiranega elaborata z
vidika vpliva na zdravje ljudi in z vidika ustreznosti modeliranja prispevka naprave iz to čke 1
izreka te odločbe h kakovosti zunanjega zraka izvesti z izvedencema. Naslovni organ je s
sklepom številka 35407-104/2006-306 z dne 18. 9.2012 odločil, da se za izvedbo dokaza z
izvedencem meteorološke stroke za izvedenca postavi prof. Jože Rakovec, s sklepom številka
35407-104/2006-307 z dne 18.9. 2012 pa je 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. Izvedenec dr. Jože Rakovec je podal izvid in
mnenje v dopisu z dne 19. 10. 2012, prejetem dne 22. 10. 2012. Izvedenec dr. Ivan Eržen je
podal izvid in mnenje v dopisu z dne 15. 10. 2012, prejetem dne 23. 10. 2012 ter dopolnilni izvid
in mnenje z dne 14. 11.2012, prejetem dne 14. 11. 2012. Naslovni organ je zaradi predstavitve
izvedenskih izvidov in mnenj in zagotovitve stranki in stranskim udeležencem, da se opredelijo
do izvedenskih mnenj razpisal ustno obravnavo. Na ustni obravnavi dne 22. 11. 1012 sta
izvedenca predstavila izvida in mnenje. Iz izvida in mnenja dr. Jožeta Rakovca je razvidno, da
je vplivno območje v elaboratu z meteorološkega vidika in vidika izbire modela na podlagi
veljavne zakonodaje pravilno dolo čeno. Dr. Ivan Eržen je podal izvid in mnenje, iz katerega
izhaja, da vplivno območje, določeno v elaboratu, z vidika zdravstvene stroke ni pravilno
določeno.

Naslovni organ je v ponovnem postopku odločanja o zahtevi za izdajo okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave iz točke 1 izreka te odločbe preučil tudi dokumente in
podatke glede kakovosti zunanjega zraka, ki jih je upravljavec naslovnemu organu posredoval
skladno z drugim odstavkom 49. č lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in 61/09, v nadaljevanju: Uredba).

Naslovni organ je z odločbo št. 35924-12/2010-3 z dne 25. 3. 2010 potrdil Predlog programa
ocenjevanja celotne obremenitve za Lafarge Cement d.o.o.. Poro č ilo o dodatni in celotni
obremenitvi zunanjega zraka za Lafarge Cement je naslovni organ prejel dne 1.8.2011.
Naslovni organ je dne 20. 12. 2011 upravljavca naprave iz to čke 1 izreka te odločbe pozval na
dopolnitev citiranega poro č ila.

Upravljavec je naslovnemu organu posredoval:
• dne 31. 1. 2012 dopolnitev Poročila ocene celotne obremenitve Lafarge cement d.o.o.

št. EKO 5221 (v nadaljevanju: Poro č ilo 1) ter
• dne 2.2.2012 Dodatek k poročilu o dodatni obremenitvi zunanjega zraka in analizi

obremenitve na območju vrednotenja MEIS-LAFARGE-4dodatek (v nadaljevanju:
Poroč ilo 2).

• dne 1.8. 2012 Poročilo o dodatni obremenitvi zunanjega zraka in analizi obremenitve
na območju vrednotenja, Rezultati modeliranja in analize koncentracij onesnaževal v
zunanjem zraku za »Lafarge Cement d.o.o.«, poro č ilo št.: MEIS-LAFARGE-3b (v
nadaljevanju: Poroč ilo 3)

• v dokumentu št. 35407-104/2006-31 z dne 30. l. 2013, prejetem dne 1.2.2013,
Dodatek k poročilu o dodatni obremenitvi zunanjega zraka in analizi obremenitve na
območju vrednotenja, Rezultati modeliranja in analize koncentracij onesnaževal v
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zunanjem zraku za »Lafarge Cement d.o.o«, poro čilo št. Meis-Lafarge-4 dodatek-
popravek-A, Januar 2013, MEIS storitve za okolje (v nadaljevanju: Poro čilo 4).

Iz Poročila 1 je razvidno, da je ocenjevanje celotne obremenitve izvajal pooblaš čenec
Elektroinštitut Milan Vidmar, ki mu je naslovni organ v skladu prvim odstavkom 24. člena
Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremi čnih
virov onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08) izdal
pooblastilo za izvajanje celotne obremenitve zunanjega zraka na obmo čju vrednotenja št.
35924-7/2009-3 z dne 29. 5. 2009, z veljavnostjo do dne 29.5. 2015.

Ocenjevanje celotne obremenitve se je izvajalo na dveh merilnih mestih, potrjenih na podlagi
upravljavčeve Vloge za predlog območja vrednotenja in predlog merilnih mest za ocenjevanje
obremenitve, in sicer za: •

– merilno mesto Zelena trava, kjer je meritve izvajal pooblaš čenec, in
– merilno mesto Trbovlje, ki je del državne mreže meritev kakovosti zunanjega zraka, ki

je znotraj območja ocenjevanja za napravo iz točke 1 izreka te odločbe.

Skladno z 12. členom v povezavi z drugim odstavkom 18. člena in drugim odstavkom 49. č lena
Uredbe ter skladno s potrjenim Programom ocenjevanja celotne obremenitve za Lafarge
Cement d.o.o., št. 35924-12/2010-3 z dne 25.3.2010, je bil upravljavec dolžan izvesti
ocenjevanje celotne in dodatne obremenitve za:

• benzen,
• žveplov dioksid,
• dušikove okside in
• delce PM10.

Meritve kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov so potekale od 1. 12. 2010 do
1. 12. 2011. Naslovni organ je ugotovil, da je enoletno časovno obdobje izvajanja meritev
ustrezno in da so bile meritve kakovosti zunanjega zraka izvedene po predpisanih merilnih
metodah, določenih v Pravilniku o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št.
55/11). Prav tako je naslovni organ ugotovil, da so bile meritve za ocenjevanje celotne
obremenitve izvedene skladno s potrjenim Programom ocenjevanja celotne obremenitve za
Lafarge Cement d.o.o., št. 35924-12/2010-3 z dne 25. 3. 2010.

Ocenjevanje dodatne obremenitve v skladu s 16. členom Uredbe je izvajalo podjetje MEIS
storitve za okolje d.o.o., Mali Vrh pri Šmarju 78, 1293 Šmarje-Sap.

Naslovni organ je ugotovil, da je bilo ocenjevanje dodatne obremenitve narejeno skladno z
zahtevami iz 16. člena Uredbe. Vhodni podatki, tj. meteorologija, reliefni podatki, raba tal,
podatki o višini in premerih izpustov, število izpustov, volumski pretoki odpadnih plinov, masni
pretoki celotnega prahu, žveplovega dioksida, dušikovih oksidov in benzena iz izpustov, mejne
vrednosti emisije teh snovi za posamezne izpuste in ocenjene razpršene emisije celotnega
prahu, so bili ustrezno uporabljeni. Prav tako so tudi rezultati modelskih izra čunov prikazani v
ustrezni obliki, in sicer kot grafično prikazano polje koncentracij ter tabelarični prikaz
koncentracij v točkah z meritvami in v točki z najvišjo koncentracijo. Analiza obremenitve na
območju vrednotenja je bila izdelana v skladu s 17. členom Uredbe. Ustreznost uporabljenega
modela je bila potrjena tudi z zunanjo revizijo modela – prof. dr. Jože Rakovec: Revizija ocen
dodatnega obremenjevanja zraka zaradi izpustov posameznih onesnaževalcev v Sloveniji, po
pogodbi 2523-11-500045, Ljubljana, november 2011.

7



Naslovni organ je po preuč itvi Poročila 4 ugotovil naslednje:

1)
Meritve benzena so bile izvedene na merilnem mestu Zelena trava. V Prilogi 2 Uredbe o
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) je v Tabeli 2 za benzen predpisana samo
letna mejna koncentracija za zaščito zdravja, in sicer 5 µg/m3. Rezultati meritev so pokazali, da
je bila povprečna koncentracija benzena v obdobju od 1. 12.2010 do 1. 12.2011, izmerjena na
merilnem mestu Zelena trava, 1 µg/m 3, kar je nižje od predpisane mejne letne vrednosti.

Analiza obremenitve na obmo čju vrednotenja po postopku, dolo čenem v 17. členu Uredbe je
pokazala, da mejna letna koncentracija benzena ni presežena (Poroč ilo 4, str. 13).

2)
V Prilogi 2 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list, RS št. 9/11) sta v Tabeli 1 za
žveplov dioksid predpisani:

– dnevna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi 25 µg/m 3, ki ne sme biti
presežena več kot 3 krat v koledarskem letu in

– urna mejna koncentracija za varovanje zdravja ljudi 350 µg/m 3, ki ne sme biti presežena
več kot 24 krat v koledarskem letu.

Za izdelavo ocene celotne obremenitve so se v skladu s potrjenim Programom ocenjevanja
celotne obremenitve za Lafarge Cement d.o.o., št. 35924-12/2010-3 z dne 25. 3. 2010 uporabili
podatki meritev koncentracij z merilnih mest Zelena trava, kjer je meritve izvajal pooblaš čenec
Elektroinštitut Milan Vidmar, in podatki meritev koncentracij z merilnega mesta državne mreže
meritev kakovosti zraka Trbovlje, ki je znotraj obmo čja ocenjevanja za napravo iz točke 1 izreka
te odločbe.

Meritve dnevne koncentracije žveplovega dioksida so pokazale, da so bile najvišje dnevne
koncentracije nižje od predpisane dnevne mejne vrednosti na obeh merilnih mestih.

Meritve urne koncentracije žveplovega dioksida so pokazale eno preseganje urne mejne
vrednosti na merilnem mestu Zelena trava, kar je manj od dopustnega števila preseganj. Na
merilnem mestu Trbovlje preseganj urne mejne vrednosti ni bilo.

Analiza obremenitve na območju vrednotenja po postopku, dolo čenem v 17. členu Uredbe, je
pokazala, da mejna dnevna in mejna urna koncentracija žveplovega dioksida nista preseženi
(Poročilo 4, str. 12 in 13).

3)
V Prilogi 2 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) sta v Tabeli 2 za
dušikov dioksid predpisani:

– letna mejna vrednost za zaš č ito zdravja 40 µg/m 3 in
– urna mejna vrednost za zaš čito zdravja 200 µg/m 3, ki ne sme biti presežena ve č kot 18

krat v koledarskem letu.

Meritve urne koncentracije dušikovega dioksida so bile izvedene na merilnem mestu Zelena
trava, v skladu s potrjenim Programom ocenjevanja celotne obremenitve za Lafarge Cement
d.o.o., št. 35924-12/2010-3 z dne 25.3.2010, pa so se uporabili tudi podatki meritev z
merilnega mesta Trbovlje.
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Urne koncentracije dušikovega dioksida na nobenem merilnem mestu na obmo čju vrednotenja

niso presegle predpisane urne mejne vrednosti.

Povprečna letna koncentracija dušikovega dioksida na nobenem merilnem mestu na območju
vrednotenja ni presegla predpisane letne mejne vrednosti.

Analiza obremenitve na območju vrednotenja po postopku, dolo čenem v 17. členu Uredbe je

pokazala, da mejna urna koncentracija dušikovega dioksida za zaš čito zdravja ni bila presežena

(Poroč ilo 4, str. 12 in 13).

4)
V Prilogi 2 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) sta v Tabeli 3 za delce
PM10 predpisani:

— letna vrednost za zašč ito zdravja 40 µ/m3 in
— dnevna mejna vrednost za zaš čito zdravja 50 µg/m3, ki ne sme biti presežena več kot

35 krat v letu.

Naslovni organ pojasnjuje, da se navedeni vrednosti nanašata na celotno obremenitev
kakovosti zunanjega zraka.

Meritve dnevnih koncentracij PM 10 so bile izvedene na merilnem mestu Zelena trava v skladu s
potrjenim Programom ocenjevanja celotne obremenitve za Lafarge Cement d.o.o., št.
35924-12/2010-3 z dne 25. 3. 2010, uporabili pa so se tudi podatki meritev z merilnega mesta Trbovlje.
Rezultati meritev so pokazali, da je bila povpre čna letna koncentracija delcev PM10 na obeh
merilnih mestih nižja od predpisane mejne vrednosti.

Mejna dnevna koncentracija delcev PM 10 je bila na merilnem mestu Zelena trava presežena
14 krat, kar je manj od dopustnega števila preseganj. Na merilnem mestu Trbovlje pa je bila
presežena 77 krat, kar je več od dopustnih 35 preseganj v letu (Tabela 3 Priloge 2 Uredbe o
kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11)).

Navedeno pomeni, da je celotna obremenitev zunanjega zraka (tj. vsota obstoje če in dodatne
obremenitve) na območju ocenjevanja za napravo iz točke 1 izreka te odločbe glede na Uredbo
o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11) presežena.

Naslovni organ je ugotovil, da naprava iz točke 1 izreka te odločbe ni obratovala celotno
obdobje izvajanja meritev kakovosti zunanjega zraka in meteoroloških parametrov. Meritve so
potekale od 1. 12. 2010 do 1. 12. 2011, naprava pa je v tem obdobju obratovala samo 83 dni,
kar izhaja iz poročila o trajnih meritvah za leto 2010 št. 112-09/3248-10/4 z dne 25. 3.2011,
poročila o trajnih meritvah za leto 2011 št. 112-09/3248-11/2 z dne 27. 6. 2012 in iz ocene o
letnih emisijah snovi v zrak za leto 2011 stranke Lafarge Cement d.o.o.. Zaradi navedenega je
naslovni organ preučil tudi rezultate meritev PM 10 na merilnem mestu Trbovlje za obdobje od
leta 2008 do 2012.
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Tabela 1: Rezultati meritev PM10 na merilnem mestu Trbovlje za obdobje od leta 2008 do 2012

Postaja Trbovlje I Leto 2008 2009 2010 2011 2012
Povprečna letna koncentracija PM10
(µg/m s) 38 33 34 35 32 

Število preseganj dnevne mejne vrednosti
PM10 72 48 64 68 65

Naslovni organ je ugotovil, da koncentracije PM10 variirajo med posameznimi leti zaradi
sprememb v emisiji različnih virov (npr. industrija, promet, individualna kuriš ča, ipd.), kar vpliva
na te koncentracije, in tudi zaradi vremenskih razmer, ki se med posameznimi leti nekoliko
razlikujejo. Iz zgornje primerjave je razvidno, da se zadnjih pet let povprečna letna koncentracija
ni bistveno spreminjala in je bila pod predpisano mejno letno koncentracijo (40 µg/m 3 ), vendar
pa je število dovoljenih preseganj mejne dnevne vrednosti, tj. 35 krat v letu, v vseh letih od 2008
do 2012 prekora čeno.

Naslovni organ je po preuč itvi Poroč ila 1, stran 10, in izvedeni analizi obremenitve na obmo čju
vrednotenja ugotovil, da je bila v času izvajanja meritev kakovosti zunanjega zraka za delce
PM 10 presežena mejna dnevna koncentracija na območju vrednotenja. Analiza obremenitve na
območju vrednotenja po postopku, dolo čenem v 17. č lenu Uredbe, je namreč pokazala
(Poroč ilo 4, str. 12 in 13), da je mejna dnevna koncentracija delcev PM 10 presežena na
merilnem mestu Trbovlje po kriterijih iz prve in druge točke tretjega odstavka 17. č lena Uredbe.

V prvi točki tretjega odstavka 17. č lena Uredbe je namreč dolo čeno, da mejna dnevna
koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na obmo čju vrednotenja ni presežena, če na
vseh merilnih mestih letna vrednost obstoječe obremenitve ne presega 90 odstotkov mejne
letne koncentracije v zunanjem zraku.

Naslovni organ je ugotovil, da znaša 90 odstotkov v Prilogi 2 Uredbe o kakovosti zunanjega
zraka (Uradni list RS, št. 9/11) predpisane mejne letne koncentracije za delce PM 10 36 µg/m 3 , iz

Poroč ila 4 pa izhaja, da je bila izmerjena letna koncentracija za delce PM 10 38 !_tg/m 3 . Naslovni
organ je izmerjeno letno vrednost na merilnem mestu Trbovlje prevzel kot obstoječo
obremenitev, saj je dodatna obremenitev iz naprave iz to čke 1 izreka te odločbe na tem
merilnem mestu glede na Poroč ilo 3 le 0,1 ttglm 3, kar ob zaokroženju vrednosti na celo številko
pomeni, da sta letna obstoječa in letna celotna obremenitev (izmerjena vrednost) enaki.

Nadalje je v drugi to čki tretjega odstavka 17. č lena Uredbe določeno, da mejna dnevna
koncentracija posamezne snovi v zunanjem zraku na obmo čju vrednotenja ni presežena, če na
vseh merilnih mestih dnevna vrednost obstoječe obremenitve ne presega 80 odstotkov
dovoljenih preseganj mejne dnevne koncentracije v zunanjem zraku.

Naslovni organ je ugotovil, da 80 odstotkov v Prilogi 2 Uredbe o kakovosti zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 9111) predpisanih dovoljenih preseganj mejne dnevne koncentracije za delce
PM 10 v zunanjem zraku pomeni 28 preseganj, izmerjeno pa je bilo 77 preseganj. Naslovni organ
je število preseganj mejne dnevne koncentracije za delce PM 10 na merilnem mestu Trbovlje
prevzel kot obstoje čo obremenitev, saj, kot izhaja iz Poro č ila 4 stran 9, dodatna obremenitev iz
naprave na tem merilnem mestu ne povzro č i nobenega preseganja dnevne mejne vrednosti.
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V drugem odstavku 5. člena Uredbe so določeni pogoji, ki morajo biti izpolnjeni, da se šteje, da

naprava obratuje v skladu z zahtevami uredbe. V prvi točki drugega odstavka 5. člena Uredbe

je določeno, da naprava obratuje v skladu z zahtevami Uredbe, če obratovanje naprave ne
vpliva škodljivo na zdravje ljudi, ki prebivajo ali se zadržujejo v okolici naprave, pri čemer se

šteje, da naprava vpliva škodljivo na zdravje ljudi, če:
višina odvodnika odpadnih plinov ni v skladu z zahtevami iz priloge 3 Uredbe ali
njena emisija snovi skupaj z emisijo snovi iz drugih naprav povzro ča preseganje
mejnih in ciljnih vrednosti kakovosti zunanjega zraka na območju vrednotenja,

določenega za to napravo.

Iz zgoraj navedenega je razvidno, da naprava iz točke 1 izreka te odlo čbe ne izpolnjuje zahteve

iz druge alinee prve točke drugega odstavka 5. člena Uredbe, ker na merilnem mestu Trbovlje:
— letna vrednost obstoječe obremenitve presega 90 odstotkov mejne letne koncentracija

PM10 v zunanjem zraku in
- dnevna vrednost obstoječe obremenitve presega 80 odstotkov dovoljenih preseganj

mejne dnevne koncentracije PM 10 v zunanjem zraku.

Naslovni organ nadalje pojasnjuje, da so v 9. členu Uredbe določene zahteve v zvezi s
kakovostjo zunanjega zraka. V prvem odstavku 9. člena Uredbe je določeno, da se vloga za
izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zavrne, če ocenjena obstoje ča obremenitev ali vsota
obstoječe in dodatne obremenitve (tj. celotna obremenitev) razvidno kaže, da je na katerem koli
merilnem mestu na območju vrednotenja za snov, za katero je predpisana mejna letna
koncentracija ali ciljna letna vrednost v zunanjem zraku, ugotovljeno, da njena koncentracija v
zunanjem zraku zaradi emisije iz naprave presega katerokoli mejno koncentracijo ali ciljno
vrednost, določeno v predpisu, ki ureja koncentracijo te snovi v zunanjem zraku.

Naslovni organ je ugotovil, da obstoje ča obremenitev na merilnem mestu Trbovlje, ki je na
območju vrednotenja obravnavane naprave, presega predpisano dnevno mejno vrednost za
delce PMtO.

Ne glede na določbo prvega odstavka 9. člena Uredbe se v skladu s prvo točko tretjega
odstavka 9. člena Uredbe okoljevarstveno dovoljenje lahko izda, če dodatna obremenitev na
nobenem merilnem mestu na območju vrednotenja zaradi emisije teh snovi ne presega 3
odstotkov predpisane mejne letne koncentracije ali ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku.

Iz Poroč ila 3 stran 13, je razvidno, da v to čki z najvišjo letno vrednostjo dodatna obremenitev
obravnavane naprave s PM 10 znaša 23,9 µg/m 3, kar je 60 odstotkov letne mejne vrednosti za
zaščito zdravja, ki znaša 40 µg/m 3. Navedeno pomeni, da dodatna obremenitev na obmo čju
vrednotenja zaradi emisije celotnega prahu iz naprave iz to čke 1 izreka te odločbe presega
3 odstotke predpisane mejne letne vrednosti delcev PM10 v zunanjem zraku, zato pogoj iz prve
točke tretjega odstavka 9. člena citirane Uredbe ni izpolnjen.

Pri izračunu dodatne obremenitve je izdelovalec ocene dodatne obremenitve za definirane
izpuste upošteval, da je emisija PM 10 enaka celotni emisiji prahu. Običajno je delež PM 10 v
emisiji celotnega prahu med 0,7 in 0,85. S tako izra čunano emisijo bi bila izračunana dodatna
obremenitev na merilnem mestu Trbovlje nekoliko ve čja, kar pa zgoraj navedenih ugotovitev o
preseganju dnevne mejne vrednosti ne spremeni.

Za razpršene emisije je izdelovalec ocene upošteval, da je v celotni emisiji prahu delež delcev
PM10 0,5. Razpršene emisije se emitirajo pri tleh in nimajo nobene vertikalne hitrosti niti vzgona
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zaradi višje temperature, zato povzročajo veliko dodatno obremenitev v bližnji okolici naprave.
Ob enaki predpostavki kot pri definiranih izpustih, torej da je emisija PM 10 enaka emisiji
celotnega prahu, bi se dodatna obremenitev v točki z največjo vrednostjo, ki znaša 60 odstotkov
mejne letne vrednosti, še pove čala.

Nadalje naslovni organ pojasnjuje, da ni izpolnjen pogoj iz druge to čke tretjega odstavka
9. člena Uredbe, ki določa, da se ne glede na določbo prvega in drugega odstavka 9. člena
Uredbe okoljevarstveno dovoljenje izda, če je v skladu s predpisom, ki ureja ukrepe za
ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka, sprejet program ukrepov prepre čevanja in
zmanjševanja emisije snovi iz drugih naprav ali virov onesnaževanja zraka, ki vplivajo na
celotno obremenitev na območju vrednotenja, ki kaže, da za te snovi (v obravnavanem primeru
za delce PM 10,) mejne letne koncentracije oziroma ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku ne
bodo presežene najpozneje 36 mesecev po za četku obratovanja naprave ali po podaljšanju
okoljevarstvenega dovoljenja.

Upravljavec je v dokumentu z naslovom »Izjasnitev o dejstvih in okoliščinah v povezavi z
ugotovitvami upravnega organa iz dopisa ARSO z dne 11.1.2013 v postopku izdaje
okoljevarstvenega dovoljenja v zadevi št. 35407-104/2006-331 «, v nadaljevanju dokument z
dne 30. 1. 2013, navedel, da je v postopku sprejema na vladi odlok o na črtu za kakovost
zunanjega zraka na območju Zasavja. Naslovni organ ugotavlja, da v času izdaje te odločbe
vlada še ni sprejela niti omenjenega odloka, niti iz odloka izhajajočega načrta za kakovost zraka
za območje obč in Trbovlje, Zagorje in Hrastnik, kjer leži obmo čje vrednotenja obremenitve
zunanjega zraka za napravo iz točke 1 izreka te odločbe.

Naslovni organ je pred izdajo odlo čbe o svojih ugotovitvah seznanil upravljavca in stranska
udeleženca ter jim skladno z 9. členom ZUP zagotovil možnost, da se izjavijo o vseh dejstvih in
okoliščinah, ki so pomembna za odlo čbo.

Upravljavec je v dokumentu z dne 11. 1. 2013 v postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja v
zadevi št. 35407-104/2006-331 z dne 30. 1. 2013 med drugim navedel, da je treba pri oceni
preseganj obstoječe ali dodatne obremenitve ustrezno upoštevati tudi delež iz naravnih virov
skladno s prvim odstavkom 13. člena Uredbe o kakovosti zunanjega zraka, ki dolo ča, da se kjer
so preseganja mejnih vrednosti za dolo čeno onesnaževalo povzročili naravni viri, tako
preseganje šteje za preseganje mejnih vrednosti po tej uredbi.

V zvezi z navedenim naslovni organ pojasnjuje, da je Evropska komisija je izdala navodilo
»Commission staff working paperestablishing guidelines for demonstration and subtraction of
exceedances attributable tonatural sources under the Directive 2008/50/EC on ambient air
quality and cleaner air for Europe«, dosegljivo na spletni strani:
http://ec.europa.eu/environment/air/qualityllegislation/pdf/sec_2011 0208.pdf, ki določa, da se
lahko dnevno koncentracijo delcev PM 10 v zunanjem zraku zmanjša za ustrezno razliko, če se
ugotovi, da je povišanje koncentracij delcev PM10 v zunanjem zraku povzročil naravni vir:
vulkanski izbruh, saharski pesek, gozdni požari ali aerosoli iz morja. Naslovni organ vsako leto
na podlagi modelskih napovedi in dejansko povišanih koncentracij, upoštevajo č zgoraj citirano
navodilo, oceni prispevek naravnih virov. V letu 2011 je naslovni organ ugotovil vpliv
saharskega peska na dan 7. 11. 2011. Poroč ilo z naslovom »Vpliv saharskega peska na
koncentracijo PM,o v letu 2011 « je javno dostopno na spletni strani naslovnega organa:
httA://www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/ poro%c4%8d ila%20in%20publikaciie/Saharski%
20pesek%202011. pdf. Čeprav soljenje cest ni naravni vir, je naslovni organ preu čil tudi
morebitni vpliv oziroma prispevek te dejavnosti na kakovost zraka. V maju 2011 je izdelal tudi
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poroč ilo »Določitev prispevka soljenja in posipavanja cest na koncentracijo PM 10«, ki je

dostopno na spletni strani: http:l/www.arso.gov.si/zrak/kakovost%20zraka/poro%c4%8dila%20
in%20publikacije/PrispevekSoljenjaPMl O.pdf. Analiza je bila narejena za merilno mesto Maribor
Center, ki se po predpisani klasifikaciji merilnih mest "EUROAIRNET-site selection, 1998"
uvršča med prometna merilna mesta (več kot 25.000 vozil/dan), medtem ko je merilno mesto
Trbovlje po veljavni klasifikaciji uvrš čeno med predmestna ozadja, z vplivom prometa in
industrije. Na podlagi vseh analiz in upoštevajoč zgoraj citirana navodila je naslovni organ

ugotovil, da je ta prispevek tako majhen, da zato na ra čun soljenja cest v letu 2010 odšteli niti
enega preseganja, ker je bil prispevek zaradi soljenja cesta le 2 µg/m3.

Glede na zgoraj navedeno je naslovni organ ugotovil, da se kljub upoštevanju vpliva naravnih
virov in soljenja cest na merilnem mestu Trbovlje število preseganj mejne dnevne koncentracije
delcev PM 10 ne mogoče zmanjšati pod 35, kar pomeni še dovoljeno število preseganj skladno z

določbami Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11).

Upravljavec se je v dokumentu z dne 30. 1. 2013 izjasnil glede ugotovitev naslovnega organa
glede letne koncentracije delcev PM70, in sicer je navedel, da je letna vrednost obstoje če
obremenitve na merilnem mestu ARSO Trbovlje presegala 90 odstotkov mejne letne
koncentracije v zunanjem zraku (38 > 36), pri čemer je prispevek obratovanja naprave iz to čke
1 izreka te odločbe zgolj 0,1 ug/m 3. Izmerjena koncentracija 38 µg/m3 je še vedno nižja od
mejne letne koncentracije za zaš čito zdravja (40 Nglm 3) po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka.
Po dvanajsti točki prvega odstavka 2. č lena je obstoječa obremenitev onesnaženost zunanjega
zraka na območju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka brez vpliva emisije snovi v zrak iz
naprave. Upravljavec je navedel, da je povsem o č itno, da je preseganje po navedenem kriteriju
rezultat vplivanja drugih naprav in virov onesnaževanja na obmo čju vrednotenja. V postopku
sprejema na vladi je Odlok o na črtu za kakovost zunanjega zraka na območju Zasavja, v
katerem v obrazložitvi najdemo podatke o emisiji skupnega prahu industrijskih virov na obmo čju
Zasavja in sicer za 19 industrijskih naprav, ki emitirajo skupaj 112.424 kg, od te koli čine odpade
na Termoelektrarno Trbovlje 98.000 kg ali 87,5 odstotkov. Poleg navedenih virov so pomembni
viri še promet in široka raba, ki niso natan čno ovrednoteni. Iz zgoraj navedenega je nedvomno,
da mora biti fokus delovanja upravnih organov usmerjen na tiste vire, ki pomembno vplivajo na
nivo obstoječe obremenitve zunanjega zraka. Nadalje upravljavec navaja, da je po trinajsti to čki
prvega odstavka 2. člena Uredbe dodatna obremenitev zunanjega zraka na obmo čju
vrednotenja obremenitve zunanjega zraka, ki je posledica samo emisije snovi v zrak iz naprave
in ki v zgoraj navedeni obremenitvi (38 µg/m 3) predstavlja le 0,1 µg/m3. Upravljavec poudarja, da
emisije snovi v zrak iz naprave ne povzro čajo preseganja letne vrednosti obstoje če obremenitve
in da so vzroki pri drugih napravah in virih onesnaženja na območju vrednotenja, zatorej
odgovornosti za tako ugotovljeno kvaliteto zraka zagotovo ni mogo če naprtiti upravljavcu
Lafarge Cement v teko čem postopku pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja za obstoje čo
napravo, ki obratuje na isti lokaciji že 136 let.

Nadalje se je upravljavec izjasnil tudi glede ugotovitev naslovnega organa glede preseganj
dnevne mejne koncentracije na merilnem mestu Trbovlje. Upravljavec je navedel, da je bila na
merilnem mestu ARSO Trbovlje dnevna koncentracija obstoje če obremenitve 118,0 4/m3,
vendar pa emisije snovi iz naprave niso bile pomembne v izmerjeni dnevni koncentraciji
(0,8.tglm3) oziroma, da je bila dnevna koncentracija zna čilno višja in nikakor ne more
vzpostaviti vzročnosti z emisijami snovi PM 10 v zrak iz naprave. Nadalje upravljavec navaja, da
je bilo ugotovljenih 77 preseganj dnevne mejne koncentracije, kar je sicer višje od dopustnega
števila preseganj, vendar je od tega zavezanec imel O (ni č) samostojnih prekoračitev, njegova
maksimalna dnevna koncentracija pa je zgolj 0,8 µ/m3 (glej Poročilo, stran 12, komentarji k
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tabeli). Evidentno je, da ta preseganja ne povzro čajo emisije snovi PM 10 iz naprave, tako da se
mora odgovornost za takšno stanje nujno iskati v drugih napravah in virih onesnaževanja. Po
dvanajsti točki prvega odstavka 2. člena Uredbe je obstoje ča obremenitev onesnaženost
zunanjega zraka na obmo čju vrednotenja obremenitve zunanjega zraka brez vpliva emisije
snovi v zrak iz naprave. Povsem očitno je, da je preseganje po navedenem kriteriju rezultat
vplivanja drugih naprav in virov onesnaževanja na obmo čju vrednotenja. Upravljavec je navedel
tudi, da je v postopku sprejema na vladi Odlok o na črtu za kakovost zunanjega zraka na
območju Zasavja, v katerem v obrazložitvi najdemo podatke o emisiji skupnega prahu
industrijskih virov na območju Zasavja, in sicer za 19 industrijskih naprav, ki emitirajo skupaj
112.424 kg, od te količine odpade na Termoelektrarno Trbovlje 98.000 kg ali 87,5 odstotkov.
Poleg navedenih virov so pomembni viri še promet in široka raba, ki niso natančno ovrednoteni.
Iz zgoraj navedenega je nedvomno, da mora biti fokus delovanja upravnih organov usmerjen na
tiste vire, ki pomembno vplivajo na nivo obstoječe obremenitve zunanjega zraka.

Naslovni organ v zvezi z zgoraj navedenimi trditvami upravljavca ugotavlja, da je iz Poro čila 4
jasno razvidno, da je pri PM 10 presežena mejna dnevna koncentracija. Naslovni organ je izvedel
analizo obstoječe obremenitve na podlagi tretjega odstavka 17. člena Uredbe in ugotovil, da sta
preseženi letna vrednost obstoječe obremenitve in dnevna vrednost obstoje če obremenitve na
območju vrednotenja. Zato naslovni organ ugotavlja, da niso izpolnjeni pogoji drugega odstavka
prve točke druge alinee 5. člena Uredbe.

Iz Poročila 3 na strani 13 je tudi razvidno, da v to čki z najvišjo letno vrednostjo dodatna
obremenitev s PM 10 znaša 23,9 µg/m 3, kar je 60 odstotkov mejne letne vrednosti. Tako ni
pogojev, da bi lahko okoljevarstveno dovoljenje izdali na podlagi tretjega odstavka 9. člena
Uredbe.

Na podlagi zgoraj navedenega je naslovni organ v skladu s prvim odstavkom 9. člena in osmim
odstavkom 7. č lena v povezavi s drugo alineo prve točke drugega odstavka 5. č lena Uredbe o
emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08 in
61/09) ugotovil, da niso izpolnjene zahteve za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja. Osmi
odstavek 7. člena določa, da se vloga za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja zavrne, če je iz
dokumentacije priložene k vlogi razvidno, da upravljavec naprave ne more zagotoviti
izpolnjevanja zahtev iz prve, druge in tretje to čke drugega odstavka 5. člena Uredbe. V
ponovnem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave iz to čke 1
izreka te odločbe je bilo ugotovljeno, da je presežena predpisana mejna dnevna koncentracija
delcev PM 10 na merilnem mestu Trbovlje, hkrati pa dodatna obremenitev na obmo čju
vrednotenja zaradi emisije celotnega prahu presega 3 odstotke predpisane mejne letne
koncentracije delcev PM 10 v zunanjem zraku.

Zaradi navedenega upravljavec ne izpolnjuje pogojev za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja iz 68. člena ZVO-1, saj ne obratuje v skladu z zahtevami Uredbe. Zato je naslovni
organ v skladu z načelom ekonomičnosti postopka opustil ugotavljanje izpolnjevanja drugih
zahtev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, ki jih določajo drugi podzakonski akti,
relevantni za obratovanje naprave iz točke 1 izreka te odločbe. lz istega razloga se tudi ne
opredeljuje do pripomb stranskih udeležencev, ki se ne nanašajo na razlog pri čujoče odloč itve.
Okoljevarstvenega dovoljenja namreč ni mogoče izdati, če katerikoli od pogojev oziroma
predpisanih zahtev ni izpolnjen. Prav tako se naslovni organ ni opredeljeval do ostalih
predloženih dokumentov in navedb v vlogi, saj je upošteval načelo ekonomičnosti postopka. V
14. členu Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-
ZUS-1, 126/07, 65/08 in 8/10) je namreč določeno, da je postopek potrebno voditi hitro, s čim
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manjšimi stroški, vendar tako, da se preskrbi vse potrebno, da se lahko pravilno ugotovi
dejansko stanje, zavaruje pravice in pravne koristi stranke ter izda zakonita in pravilna odlo čba.

Upravljavec ni dokazal izpolnjevanja zahtev za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja, zato je
naslovni organ odloč il, kot izhaja iz točke 1 izreka te odlo čbe.

III.

V skladu s petim odstavkom 213. č lena v povezavi z 118. č lenom Zakona o splošnem
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1,126107, 65/08 in 8/10)
je bilo treba odlo č iti tudi o stroških postopka. Glede na to, da v tem postopku stroški niso
nastali, je bilo o njih odlo čeno, kot izhaja iz točke 2 izreka te odlo čbe.

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odlo čbo je dovolje pritožba na Ministrstvo za kmetijstvo
in okolje, Dunajska cesta 22, Ljubljana, v roku 15 d i d dneva vro č itve te odločbe. Pritožba se
vloži pisno ali poda ustno na zapisnik pri Agenciji publike Slovenije za okolje, Vojkova cesta
1b, 1000 Ljubljana. Za pritožbo se pla ča upravna taksa v višini 18,12 EUR. Upravno takso se
plača v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugim veljavnim pla č ilnim instrumentom in
o plač ilu predloži ustrezno potrdilo.

Upravna taksa se lahko pla ča na podračun javnofinančnih prihodkov z nazivom: Upravne takse
— državne in številko ra čuna: 0110 0100 0315 637 z navedbo reference: 11 23345-7111002-
35407013.

mag. Katja Buda 	 —==
sekretarka	 A^ -^+arr,^s^\^	 1

mag. In a Turk
direktorica Urada za varst o okolja in narave

3

Vroč iti:
• Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana (za Lafarge Cement, d.o.o.,

Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje) — osebno
• Odvetnica Nina Zidar-Klemen č ič , Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (za Uroš Macerl,

Ravenska vas 26a, 1410 Zagorje ob Savi) - osebno
• Obč ina Trbovlje, Mestni trg 4, 1420 Trbovlje — osebno

Poslati po 4. odstavku 72. č lena ZVO-1:
• Inšpektorat Republike Slovenije za kmetijstvo, gozdarstvo, hrano in okolje, Inšpekcija za

okolje in naravo, Parmova 33, 1000 Ljubljana — po elektronski pošti (irskgh.mkgp (c^qov.si)
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