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Opravilna stevilka: 35407-104/2006
Datum: 20.11.2012

Predlagatelja: 1. Focus, drustvo za sonaraven razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, ki ga
zastopa predsednica Ziva Gobbo

2. Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Metelkova ulica 6,
1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktorica Katarina Bervar Sternad

skupni pooblascenec za sprejemanje pisanj je Focus, drustvo za sonaraven
razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana

ZAHTEVA ZA VSTOP V POSTOPEK

izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroca
onesnazevanje vecjega obsega

4x

Predlagatelja sta nevladni organizaciji s statusom delovanja v javnem interesu na podlagi
153. clena Zakona o varstvu okolja in sicer drustvo Focus na podlagi odlocbe Ministrstva za
okolje in prostor st. 35401-155/2008-4 z dne 20.8.2009 in zavod PIC na podlagi odlocbe
Ministrstvo za okolje in prostor st 2150-8/2010 z dne 19.8.2010.

Predlagatelja predlagata vstop v postopek izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje
naprave, ki lahko povzroca onesnazevanje vecjega obsega, ki poteka na predlog Lafarge
Cementa d.o.o. pri naslovnem organu pod opravilno stevilko 35407-104/2006. Predlagatelja
imata polozaj stranskega udelezenca na podlagi 73. clena Zakona o varstvu okolja. Zaradi
kompleksnosti in obseznosti zadeve predlagatelja vstop v postopek predlagata ze pred javnim
naznanilom iz 2. odstavka 71. clena Zakona o varstvu okolja, in sicer na podlagi 43. in 44.
clena Zakona o splosnem upravnem postopku, pri cemer je njun pravni interes izkazan s
podeljenim statusom delovanja v javnem interesu in pravico iz 2. odstavka 73. clena Zakona
o varstvu okolja. Ceprav formalni pogoj priglasitve stranske udelezbe iz 3. odstavka 73. clena
se ni izpolnjen, saj javno naznanilo iz 3. odstavka 71. clena se ni bilo objavljeno, to ne more
biti ovira za vstop v postopke v skladu z Zakonom o splosnem upravnem postopku. Javno
naznanilo je namrec namenjeno obvestitvi vseh zainteresiranih in tudi nevladnih organizacij s
podeljenim statusom delovanja v javnem interesu na podrocju varstva okolja. Predlagatelja
pa sta za tek postopka izvedela na podlagi pridobljene informacije po Zakonu o dostopu do
informacij javnega znacaja ze pred tem. Ker obseznost in vsebinska kompleksnost zadeve
zahteva poglobljen pristop, preucitev dokumentov spisa in priprava na vsebinsko sodelovanje
v postopku pa veliko casa, predlagatelja to predlagata ze sedaj.
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Priloge:
- odlocba Ministrstva za okolje in prostor st. 35401-155/2008-4 z dne 20;8,200§ao^
- odlocba Ministrstvo za okolje in prostor st. 2150-8/2010 z dne 19.8.20id '


