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Republika Slovenija, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje izdaja o pritozbi druzbe Lafarge Cement d.o.o.,

Trbovlje, Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, zoper odlocbo Agencije Republike Slovenije za okolje
st. 35407-104/2006-343 z dne 14.3.2013 na podlagi drugega odstavka 16. clena Zakona o splosnem

upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, st. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1,
126/07, 65/08, 47/09 Odl.US (48/09 popr.) in 8/10), 32. clena Zakona o drzavni upravi (Uradni list RS,
St. 52/02, 110/02, 56/03, 61/04, 123/04, 93/05, 113/05-UPB4, 89/07, 126/07, 48/09, 21/12 in 47/13)
ter na podlagi pooblastila ministra, v zadevi pridobitve okoljevarstvenega dovoljenja, naslednjo

O D L O C B O

Odlocba Agencije Republike Slovenije za okolje It. 35407-104/2006-343 z dne 14.3.2013 se odpravi
in zadeva vrne prvostopenjskemu organu v ponovni postopek in odlocanje.

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

Prvostopenjski organ je z izpodbijano odlocbo zavrnil zahtevo druzbe Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje,
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 zemljiseih 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.

Zoper navedeno odlocbo se je pritozila druzba Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje, Kolodvorska cesta 5,
1420 Trbovlje (v nadaljevanju: pritoznik) zaradi napacne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja,

napacne uporabe materialnega prava, krsitve pravil postopka, krsitve clovekovih pravic in zaradi
nezakonosti in protiustavnosti uporabljenih podzakonskih aktov.



Pritozba je utemeljena.

Zakon o varstvu okolja (ZVO-1, Uradni list RS, st. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06- ZMetO, 66/06-0dl. US,

33/07-ZPNacrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12 in 57/12) v 68. clenu doloca, da mora upravljavec
za obratovanje naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroci onesnazevanje okolja

vecjega obsega, in za vsako vecjo spremembo v obratovanju te naprave, pridobiti okoljevarstveno

dovoljenje. Skladno s prvim odstavkom 70. Ciena ZVO-1 mora upravljavec v zvezi z obratovanjem
naprave, v kateri se bo izvajala dejavnost, ki lahko povzroci onesnazevanje okolja vecjega obsega,
zagotoviti ukrepe za preprecevanje onesnazevanja okolja, zlasti z uporabo najboljsih razpolozljivih
tehnik, preprecitev onesnazenja okolja vecjega obsega, preprecevanje nastajanja odpadkov skladno s

predpisi, ki urejajo ravnanje z odpadki, predelavo nastalih odpadkov ali njihovo odstranjevanje skladno
s predpisi, ce predelava tehnolosko ali ekonomsko ni mogoca, ucinkovito rabo energije, preprecevanje

nesrec in omejevanje njihovih posledic in preprecitev onesnazevanja okolja in vzpostavitev

zadovoljivega stanja okolja na kraju naprave po dokoncnem prenehanju njenega obratovanja.

V okviru postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja imajo skladno z 2. in 3. odstavkom 73. clena
ZVO-1 dolocene osebe pravni interes, da zaradi varstva svojih pravic vstopijo v postopek za izdajo

okoljevarstvenega dovoljenja in torej pravico sodelovati v postopku kot stranski udelezenci po
predpisih o upravnem postopku. To so osebe, ki na obmocju, opredeljenem v elaboratu o vplivnem
obmocju naprave iz 2. odstavka 70. clena ZVO-1 stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki

nepremicnin na obmocju, na katerem nameravani poseg povzroca take obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje ali premozenje ljudi, pa tudi nevladne organizacije iz 1. in 4. odstavka 153. clena
ZVO-1, to je organizacije na podrocju varstva okolja, ki delujejo v javnem interesu. Te osebe lahko

uveljavijo skladno s 3. odst. 73. clena ZVO-1 status stranskega udelezenca, ce to svojo udelezbo
prijavijo v casu in roku, ko ima javnost pravico vpogleda in moznost dajanja pripomb po 71. clenu
ZVO-1.

Pri odlocanju o priznanju lastnosti stranskega udelezenca se subsidiarno uporablja Zakon o splosnem

upravnem postopku (ZUP, Uradni list RS, st. 80/99, 70/00, 52/02, 73/04, 119/05, 105/06-ZUS-1,
126/07, 65/08, 47/09 Odl.US (48/09 popr.) in 8/10). Ta v 8. clenu doloca, da je treba v postopku

ugotoviti resnicno dejansko stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in

pravilno odlocbo (nacelo materialne resnice). ZUP v 9. clenu doloca se, da je treba dati stranki, preden
se izda odlocba, moznost, da se izjavi o vseh dejstvih in okolis£inah, ki so pomembne za odlocbo

(nacelo zaslisanje stranke). Organ svoje odlocbe ne sme opreti na dejstva, glede katerih vsem
strankam ni bila dana moznost, da se o njih izjavijo, razen v primerih, dolocenih z zakonom. Ce stranki
ni bila dana ta moznost, se to steje za bistveno krsitev dolocb postopka (237. den ZUP), ki je razlog

za odpravo odlocbe.

Ce je zoper odlocbo vlozena pritozba, ki je bila odstopljena organu druge stopnje, ta preizkusi odlocbo
v mejah pritozbenih navedb, po uradni dolznosti pa preizkusi, ali ni prislo v postopku na prvi stopnji do
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bistvenih krsitev postopka in ali ni bil prekrsen materialni zakon (247. Hen). Kadar organ druge stopnje

ugotovi, da so bila v postopku na prvi stopnji nepopolno ali zmotno ugotovljena dejstva, da je v
postopku prislo do bistvenih krsitev pravil postopka oziroma da je izrek izpodbijane odloSbe nejasen ali
pa v nasprotju z obrazlozitvijo, dopolni postopek in odpravi omenjene pomanjkljivosti bodisi sam bodisi

po organu prve stopnje ali pa po zaprosenem organu. Ce pa organ spozna, da bo pomanjkljivosti
postopka na prvi stopnji hitreje in bolj ekonomicno odpravil organ prve stopnje, odpravi odloebo prve

stopnje s svojo odloebo in vrne zadevo organu prve stopnje v ponovni postopek (251. clen ZUP).

V postopku odloeanja o zahtevi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja sta dve organizaciji na

podrocju varstva okolja, ki delujeta v javnem interesu, in sicer Focus, drustvo za sonaraven razvoj,
Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC, Metelkova
ulica 6, 1000 Ljubljana, podali zahtevi za vstop v postopek. Njuni zahtevi sta bill s sklepom st. 35400-

411/2012-2 z dne 22. 1. 2013 zavrnjeni. Zoper ta sklep sta se pritozili, drugostopenjski organ pa je z
odlocbo st. 35402-8/2013/3 z dne 8. 3. 2013 njuno pritozbo zavrnil. Prvostopenjski organ je nato
odlocil o izdaji okoljevarstvenega dovoljenja z izpodbijano odlocbo z dne 14.3.2013.

Organizaciji na podrocju varstva okolja, ki delujeta v javnem interesu (Focus, drustvo za sonaraven
razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, in Pravno-informacijski center nevladnih organizacij - PIC
Metelkova ulica 6, 1000 Ljubljana) sta zoper sklep prvostopenjskega organa st. 35400-411/2012-2 z
dne 22. 1. 2013 sproaii upravni spor, v katerem je sodisce s sodbo I U 585/2013-8 z dne 30.5.2013 ta

sklep odpravilo in zadevo vrnilo organu v ponovni postopek.

Vsled te odloeitve sodisca drugostopenjski organ ugotavlja, da je bilo v postopku izdaje izpodbijane

odlobbe dejansko stanje nepopolno ugotovljeno. Izpodbijana odlocba je bila izdana preuranjeno sajje
se vedno odprto vprasanje o priznanju polozaja stranskega udelezenca dvema organizacijama na

podrocju varstva okolja, ki delujeta v javnem interesu. Nezanemarljivo je tudi dejstvo, da v kolikor bi se
Jima ta polozaj tudi priznal, bi jima moral dati moznost, da bi se izjavili o vseh dejstvih in okoliseinah ki
so pomembne za odloebo (nacelo zaslisanje stranke). Ker je treba ze zaradi navedenega odpraviti
odloebo prvostopenjskega organa, se drugostopenjski organ do pritoibenih navedb pritoznika v tern

pritoZbenem postopku ni opredeljeval.

Pri ponovnem odlocanju bo moral organ prve stopnje ugotoviti resnicno stanje stvari. Ugotoviti bo

moral, ali se organizacijama na podrocju varstva okolja, ki delujeta v javnem interesu, ki sta podali
zahtevi za vstop v postopek, prizna polozaj stranskega udelezenca. Ce se jima bo ta polozaj priznal

Jima bo moral omogociti sodelovanje v postopku (nacelo zaslisanja stranke). Prvostopenjski organ bo
moral nato ponovno odlociti o zahtevku prito2nika za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja na podlagi

predp,sov, ki veljajo v casu odloeanja, pri cemer bo moral v obrazloStvi odlocbe obrazlU katera

dejstva oziroma dokazila je uposteval pri odlocanju, predvsem glede opredelitve, ali gre v predmetni
zadevi za napravo po 172. eienu ZVO-1, in svojo odlofitev tudi pravno utemeljiti. Pri tern bo moral
odlo&t! Se o stroskih postopka, saj z odloebo pritoZbenega organa postopek ni koncan.
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Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odloebo v upravnem sporu ni rednega pravnega sredstva, niti ni

dopustna tozba v upravnem sporu.

Taksa po

placana.

tarifni stevilki 2 Zakona o upravnih taksah (ZUT-UPB5; Uradni list RS, st. 106/10) je bila

Poslati:

Marija Sedminek
voon joddelka

Agenciji Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana v 4 izvodih s spisom in
narocilom, da osebno vroci en izvod te odlocbe pritozniku in osebama, ki jima je bil v

dosedanjem postopku priznan polozaj stranskega udelezenca


