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Stranski udeleženec po pooblaš ^enki v odprtem pritožbenem roku vlaga na Ministrstvo za
okolje in prostor Ljubljana (Dunajska cesta 48, Ljubljana)
pritožbo
zoper uvodoma navedeno odlo ^bo Ministrstva za okolje in prostor, Agencije RS za okolje in
sicer zoper sklep in okoljevarstveno dovoljenje, s katero je bilo izdano okoljevarstveno
dovoljenje stranki — upravljavcu LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, za obratovanje obstoje ^e naprave za proizvodnjo cementa, s proizvodno
zmogljivostjo 1250 ton cementnega klinkerja na dan, ki se nahaja na Lokaciji z naslovom
Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, na zemljiš^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, odlo ^bo pa izpodbija v celoti zaradi kršitev pravil postopka (4.
to^ka 1. odstavka in 7. to ^ka 2. odstavka 237. ^lena ZUP), zmotne uporabe materialnega
prava (1. to ^ka 1. odstavka 237. ^lena ZUP) ter zmotne in nepopolne ugotovitve dejanskega
stanja (2. to ^ka 1. odstavka 237. ^lena ZUP) in Ministrstvu za okolje in prostor
predlaga,
da pritožbi ugodi in izpodbijano okoljevarstveno dovoljenje odpravi in odlo ^i tako, da
zahtevek za izdajo kot naveden v 11. to ^ki izpodbijane odlo ^ be v delu okoljevarsrvenega
dovoljenja zavrne oz. podrejeno, da se izpodbijani sklep in okoljevarstveno dovoljenje
razveljavi in zadevo vrne naslovnemu organu v ponovno odlo ^anje.

Obrazložitev:
Stranski udeleženec želi uvodoma poudariti, da ne nasprotuje izdaji okoljevarstvenega
dovoljenja kot takega za upravljavca Lafarge cement (za proizvodnjo cementa), ter se zaveda,
da so morali ve^ji onesnaževalci skladno z evropsko zakonodajo (t.i. IPPC direktivo)
pridobiti okoljevarstvena dovoljenja za svoje nadaljnje obratovanje. Vendar pa se, kot bo
pojasnjeno v nadaljevanju, nikakor ne moremo strinjati z vsebino predmetnega
okoljevarstvenega dovoljenja, saj ni izdelano skladno z na ^eli okoljskega prava, predpisi ter
zahtevami stroke po uporabi najboljših razpoložljivih tehnik. Pri izdanem dovoljenju gre po
svoji formi (de iure) za okoljevarstveno dovoljenje, glede na vsebino (de facto) pa zgolj za neke
vrste uporabno dovoljenje, ki se izdaja onesnaževalcu, pri ^emer se zdravstveni in
okoljevarstveni vidik v celoti zanemarjata.
Agencija RS za okolje (v nadaljevanju: ARSO) kot organ v postopku izdaje okoljevarstvenih
dovoljenj odlo ^a na podlagi predpisov ter proste presoje dokazov, vendar pa je potrebno
poudariti, da v omenjenih upravnih postopkih presoja o ekonomskih vidikih delovanja
onesnaževalca, ki s svojimi emisijami neposredno vpliva na okolje ter zdravje ljudi. ARSO
spregleda, da so dolo ^be okoljevarstvenih predpisov le realizacija ustavne dolo ^ be o zdravem
življenjskem okolju (72. ^len URS) in izraz dolžnosti države, da zagotavlja zdravo življenjsko
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okolje. Glede na to Agencijo kot organ, ki je odlo ^al, zavezuje najvišji akt v državi, to je
Ustava Republike Slovenije, ki v 72. ^lenu, v katerem opredeljuje zdravo življenjsko okolje,
dolo^a, da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja (1.
odstavek). Država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta namen zakon dolo ^a pogoje in
na^ine za opravljanje gospodarskih in drugih dejavnosti (2. odstavek).
Dolo^ba o zdravem življenjskem okolju je sicer uvrš^ena v poglavje o gospodarskih in
socialnih razmerjih (III. poglavje) in ni uvrš ^ena v poglavje o ^lovekovih pravicah in
temeljnih svoboš^inah (II. poglavje), vendar se pravica do zdravega življenjskega okolja tudi z
nedavno sodno prasko Evropskega sodiš ^a za ^lovekove pravice uveljavlja kot temeljna
^lovekova pravica.
74. ^len URS, ki ureja podjetništvo, pa dolo ^a, da je gospodarska pobuda svobodna (1.
odstavek), da pa zakon dolo ^a pogoje za ustanavljanje gospodarskih organizacij in da se
gospodarska dejavnost ne sme izvajati v nasprotju z javno koristjo (2. odstavek). Javna korist
pa je tudi zdravo življenjsko okolje. Tudi iz te dolo ^be, ki dolo^a pravno varstvo pravne
koristi, izhaja ustavnopravno varstvo zdravega življenjskega okolja. Prav tako pa izhaja iz
dolo^be prvega odstavka 67. ^lena URS, po kateri mora biti z zakonom zagotovljena med
drugim tudi ekološka funkcija lastnine.
Zgolj primeroma stranski udeleženec navaja sodno prasko ES ^P na navedeno tem in sicer
Öneryildiz v. Turkey (application no. 48939/99), Lopez Ostra v. Spain (application no.
16798/90), Fadeyeva v. Russia (application no. 55723/00), Giacomelli v. Italy (application
no. 59909/00), Guerra and Others v. Italy (application no. 14967/89), Ta ^kin and Others
v. Turkey (application no. 46117/99), Tatar v. Romanja (application no. 657021 /01) pa tudi
Athanassoglou and others v. Switzerland, Balmer-Schafroth and others v. Switzerland, Coster
v. the United Kingdom, Fotopoulou v. Greece, Fredin v. Sweden, Gorraiz Lizarraga v. Spain,
Hakansson and Sturesson v. Sweden, Hatton and others v. the United Kingdom, Katsoulis
and others v. Greece, Kyrtatos v. Greece, L. ^ .B. v. the United Kingdom, McGinley and Egan
v. the United Kingdom, Moreno Gómez v. Spain, Papastavrou and others v. Greece, Pine
Valley Developments Ltd and others v. Ireland, Powell and Rayner v. the United Kingdom,
Vergos v. Greece, Zazanis and others v. Greece, Zvolsky and Zvolská v. the ^zech Republic.
V pritožbi stranskega udeleženca, kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, ne gre za vprašanje
nasprotovanju cementarništva kot takšnega, ampak predvsem za nasprotovanje v
okoljevarstvenem dovoljenju dolo ^enih pogojev obratovanja ter uporabi dolo ^enih
energentov, ki jih glede na vse navedeno in ugotovljeno v predmetnem postopku ni
mogo^e uporabiti na na^in, da bi bili izpolnjeni ustavni in zakonski pogoji.
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1. Ni ^istopisa vloge
ARSO je v dopisu dne 4.1.2012 upravljalca Lafarge cement zaradi nepreglednosti vloge,
pozval k temu, naj pripravi ^istopis vloge, iz katere morajo biti nedvoumno razvidna vsa za
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postopek in odlo ^anje pomembna dejstva in okoliš ^ine. Ker stranka ^istopisa ni predložila,
bi organ moral skladno z dolo ^bo 67. ^lena ZUP vlogo zavre^i. Zakon namre ^ predvideva
možnost, da organ v primeru, da je vloga nepopolna ali nerazumljiva, pozove stranko k
odpravi pomanjkljivost. V kolikor stranka v roku tega ne stori, organ s sklepom zavrže vlogo.
V posledici navedene opustitve je vloga nepregledna. Slednje je naslovni organ ugotovil in
pozval stranko že dne 9.2.2012. Ob upoštevanju na ^ela javnosti (13. ^len ZVO-1) v povezavi
z dolo ^ili ZUP (67. ^len) in tudi v povezavi s 58. ^lenom ZVO-1 bi predmetna vloga morala
biti jasna in vložen ^istopis vloge.
^e je vloga za upravni organ, ki je strokovni organ, nepregledna je za (nestrokovnega)
stranskega udeleženca in javnost toliko bolj nepregledna. Na ^ elo javnosti oz. efektivnega
izvrševanja pravic pas tem onemogo ^eno, pravica izvotljena, procesna vloga stranskega
udeleženca pa kršena. V posledici je o ^itno podana celo bistven kršitev pravil upravnega
postopka in sicer skladno s 3. to ^ko 2. odst. 237. ^lena ZUP.

2. Manjkajo^i dokument
Analiza rezultatov OM kakovosti zunanjega zraka Ravenska vas – zaselek Zelena trava, ki jo
je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, številka EKO5020.
Med dokumenti na podlagi katerih je ARSO odlo ^il v zvezi s kakovostjo zraka je navedeno
tudi Poro^ilo EIMV EKO 5020. Tega stranski udeleženec ni dobil v izjasnitev!
Stranski udeleženec ni prejel dokumenta v izjasnitev, kar ponovno predstavlja bistveno
kršitev pravil upravnega postopka (3. to^ka 2. odstavka 237. ^lena ZUP).

3. Vodene i osto . ka ter stališ ^e ARSO da re za
razvidno šele iz OVD oz. izpodbijane odlo^be!

za

obsto'e^o na e ravo . rvi^

Dejstvo je, da je naslovni organ ponovno vodil (vsaj po delnem umiku vloge s strani stranke)
postopek kot za staro napravo in ne kot novo. Dejstvo je tudi, da se je slednje razkrilo šele v
izreku OVD oz. v izpodbijani odlo ^bi in se do tega stranski udeleženec ni mogel izjasniti.
Že slednje (mimo vsebinskih razlogov, kot bodo pojasnjeni v nadaljevanju) pomeni absolutno
bistveno kršitev dolo ^b postopka in sicer po 3. to^ki 2. odstavka 237. ^lena ZUP.
Delni umik vloge pa tudi v vsebinskem ne samo v formalnem smislu v ni ^emer ni spremenil
dejanskih in/ali pravnih okoliš^in, ki so bila ugotovljena že v sodbi Upravnega sodiš ^a RS,
opr. št.: I U 2/2010-51 z dne 17.2.2011. Obrazložitev, kdaj se mora naprava obravnavati kot
nova, so že v spisu, prav tako so bila že razjasnjena vprašanja o tem, kakšna je bila naprava na
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prese^ni datum in kakšni podzakonski akti so veljali v ^asu vložitve vloge. Prvotna vloga za
samo obratovanje je bila podana 30.10.2006.
Upravno sodiš ^e RS je navedlo, da je napravo, ki je na dan uveljavitve Uredbe IPP ^ dejansko
obratovala, mogo ^e šteti za tako imenovano obstoje^o IPP^ napravo le v obsegu, v kakršnem
je bilo njeno obratovanje v skladu s tedaj veljavno ureditvijo, kar smiselno zajema tudi
morebitna dovoljenja, ki so bila s to ureditvijo predpisana. Iz stališ ^a sodiš^a prav tako ne
izhaja, da je treba ob primerjavi parametrov obratovanja zanemariti vse tiste spremembe, ki
ne predstavljajo ve^je spremembe v obratovanju naprave (prvi odstavek 68. ^lena ZVO-1),
pa^ pa upoštevati vse, tudi najmanjše spremembe.
Ugotovil se je tudi, da je stranka LC za nekatere spremembe (dograjene ali rekonstruirane
nepremi^ne tehnološke enote) gradbeno dovoljenje pridobila po datumu uveljavitve Uredbe
IPPC (v letih 2006, 2007 in 2010 in sicer:
a) za rekonstrukcijo kotlovnice z ureditvijo deponije za LKO ter ureditev deponije za
goriva tehnološkega procesa, za katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje št.
3701-5/2004 z dne 28.2.2006, pravnomo ^no dne 28. 2. 2006;
b) dozirno napravo za hidrirano apno (N14), za katero je bilo izdano gradbeno
dovoljenje št. 351-12/2006 z dne 19. 6. 2006, pravnomo ^no dne 28. 6. 2006;
c) mokri pralnik dimnih plinov (N23), za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje št.
351-58/2006 z dne 31. 7. 2006, pravnomo ^no dne 31. 7. 2006;
d) za alternativna goriva - za skladiš^enje in doziranje odpadne plastike - legalizacija, za
katera je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-93/2006 z dne 27.12.2006,
pravnomo ^no 28.12. 2006;
e) napravo za selektivno nekataliti ^no redukcijo dušikovih oksidov (naprava SN ^ R), za
katero je bilo izdano gradbeno dovoljenje št. 351-55/2007 z dne 12.7.2007,
pravnomo ^no dne 12. 7. 2007;
f) dozirni sistem za rezane gume, za katerega je bilo izdano gradbeno dovoljenje št.
351-5/2010-9 z dne 15. 2. 2010, pravnomo^no dne 15. 2. 2010.
Že glede na ugotovitve Upravnega sodiš ^a RS, se v obseg obstoje ^e naprave ne more šteti
tistih sprememb naprave, za katere je upravljavec pridobil pravnomo ^no gradbeno dovoljenje
po uveljavitvi IPP ^ Uredbe, tj. tehnološke enote, kor je že bilo ugotovljeno v predmetnem
postopku. V njej namre ^ ne gre zgolj in samo za naprave, ki omogo^ajo sosežig. V tem
svojsrvu je tudi jasno, da delni umik vloge ne spreminja pravnega statusa stara/nova naprava.
Naprava je še vedno oz. bi morala biti smatrana za novo napravo.
Že Upravno sodiš ^e RS je v obrazložitvi sodbe jasno navedlo, da "V tem pogledu je torej cilj
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Direktive omogo ^iti posebno obravnavo izklju^no obratom, ki so na dolo ^en datum obratovali v
skladu s tedaj veljavno zakonodajo.", [...] "Stališ^e, po katerem je za obravnavanje obstoje ^e
naprave po poenostavljenem postopku pomembno le njeno dejansko obratovanje na dolo ^en datum
ne glede na zakonitost tega obratovanja, bi bilo zato po presoji sodiš ^a v naspro tj u s cilji Direktive,
obravnava naprav po taki razlagi pa bi pomenila, da Republika Slovenija ni zagotovila
uveljavitve ciljev Direktive, oziroma da je kršila Pogodbo" itn.
Vse navedeno jasno pomeni, da navkljub vsej absurdnosti in servilnosti zakonodaje, ki gre za
potrebe ENEGA konkretnega primera in to je ravno tozadevnega primera spreminjati cel
zakon in da dolo ^ilo 87. ^lena ZVO-1F, ki na novo opredeljuje obstoje ^o napravo (posebej za
Lafarge Cement d.o.o., ki je edini še v postopku izdaje okoljevarstvenega IPP ^ dovoljenja za
obstoje^o napravo) po prepri ^anju stranskega udeleženca ne spreminja pravnega stanja v
predmetni zadevi.
Skladno z z 2. odstavkom 87. ^lena ZVO-1F se za obstoje ^o napravo šteje naprava, ki je
obratovala na dan 1. maja 2004, in v obsegu, za katerega je njen upravljavec do 31. oktobra
2006 na podlagi tretjega odstavka 14. ^lena Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzro ^ijo onesnaževanje ve ^jega obsega vložil vlogo za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja, skupaj z vsemi spremembami, ki so bile zaradi uskladitve na podlagi prvega
odstavka 172. ^lena Zakona o varstvu okolja na napravi izvedene do uveljavirve tega zakona.
Še vedno je torej klju ^no obratovanje na dan 1. maja 2004, pri ^ emer je pojem "obratovanja"
in njegov domet že jasno pokazalo Upravno sodiš ^e RS.
Ne glede na to, da je POVSEM nedopustno spreminjati zakonska dolo ^ila samo zato, da se
vpliva na izid enega postopka, ki je v teku in ga upravni organ na podlagi veljavnih predpisov
ne more rešiti v korist stranke in ne glede na pristavke 87. ^lena ZVO-1F "skupaj z vsemi
spremembami, ki so bile zaradi uskladitve na podlagi prvega odstavka 172. ^lena Zakona o
varstvu okolja na napravi izvedene do uveljavitve tega zakona." slednje ne spreminja zakonitosti
delovanja oz. pojma obratovanja na dan 1. maja 2004. Gre namre ^ za kumulativne pogoje, ki
jasno izhajajo iz jezikovne razlage navedene dolo ^be ZVO-1 F. Prav tako pa NE gre za
spremembe, ki so bile narejen zaradi uskladitve na podlagi prvega odstavka 172. ^lena
Zakona o varstvu okolja. Po prepri ^anju stranskega udeleženca se torej ne spreminja
opredelitev »obstoje^e naprave«.
Posledi ^no so po prepri ^anju stranskega udeleženca zmotne tudi vse nadaljnje ugotovitve saj
je bil postopek voden (oz. to ^neje) zaklju ^en napa^no.
4. (Na^rtna?!?) sprememba zakonodaje
a) Odpustki za rakotvorni benzen
Po splošni Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremi ^nih virov onesnaževanja (Uradni list RS,
št. 31/2007, 70/2008, 61/2009, 50/2013; v nadaljevanju »Uredba zrak« ali »splošna
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uredba«), je v 25. ^lenu dolo ^ena mejna koncentracija za benzen pri 1 mg/m3. Cementna
industrija si je z Uredbo o emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa (Uradni list
RS, št. 34/2007, v nadaljevanju »Uredba cement«) zlobirala odpustek - mejna vrednost za
benzen dolo ^eno pri 5 mg/m3.
Torej v industriji, za katero so zna ^ilni ogromni pretoki odpadnih dimnih plinov, so mejne
vrednosti še najmanj stroge. Sosedje cementarne so v neenakem položaju oziroma, je njihovo
zdravje ogroženo bolj, kot je ogroženo zdravje državljanov, ki niso sosedje cementarne.
Zakonodaje v prid proizvajalcem izpustov benzena s tem v Sloveniji še ni konec!
Klasifikacija IAR^- WHO (International Agency for Research on Cancer - World Health
Organisation) benzen uvrš ^a med rakotvorne spojine I. nevarnostne skupine. Benzen deluje
na krvotvorne organe (tveganje za nastanek levkemije po WHO je med 3,8 in 7,5 primerov
na milijon ljudi pri dolgotrajni izpostavljenosti le l µg/m3). Poleg rakavih obolenj benzen
povzro ^a tudi trajne spremembe genetskega materiala in patološki razvoj oziroma deformacije
zarodka.
V Republiki Sloveniji je benzen po Uredbi zrak v nasprotju z opozorili WHO ni klasificiran v
I., pa^ pa šele v III. nevarnostno skupino, vse z namenom zviševati dovoljene mejne vrednosti
za najbolj kancerogene skupine.
Nova uredba (Ur. l. 50/2013) onesnaževalcem v 46. to ^ki 2. ^lena celo omogo ^a, da si kar
sami ocenijo najve ^ji volumski pretok izhodnih plinov. S tem jim omogo ^ajo, da sami sebi
predpišejo, koliko benzena bodo emitirali, saj je omejena samo koncentracija v dimniku (in
še ta za cementarne 5x višja od ostale industrije), skupna koli ^ ina emisij benzena pa je po
novem samo rezultat izra^una, ki se zapiše v OVD.
ocenjeni najve ^ji x dopustna koncentracija v
volumski pretok
dimniku

(onesnaževalec si ga
oceni sam)

najve^ji masni pretok snovi
(benzena) v OVD

(5x višja pri
cementarnah kot za
ostalo industrijo)

To pomeni, da si po slovenski zakonodaji, ^e tega ne stori ARSO, onesnaževalci sami
dolo ^ajo omejitve?!?!! Ponovno poudarjamo, da bi morala biti ARSO predvsem strokovni
organ in ne bi smela slepo in brez kriti^ne presoje slediti politi ^no sprejeti okoljski
zakonodaji, ki daje prednost kapitalu, ne pa okolju in zdravju ljudi.
b) Sprememba uredbe junija 2013
OVD je pravno omogo ^ila predhodna sprememba zakonodaje. Gre za Uredbo o
spremembah in dopolnitvah Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremi ^nih virov
onesnaževanja (Uradni list RS št. 50/2013, z dne 10. 6. 2013, v nadaljevanju »Uredba zrak«).
Poraja se dvom o legalnosti Uredbe, glede na to, da je bilo besedilo, ki je bilo v javni razpravi
popolnoma druga ^no kot kasneje sprejeto besedilo.
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V Uredbi niso upoštevali niti pripomb civilne družbe (npr. društva Eko krog), Ob ^ine
Zagorje ob Savi in celo mnenja Državnega sveta (PRILOGA-01: dopis Eko kroga D-6/13).
Dvomi, da je sprememba zakonodaje na ^rtno narejena luknja v korist Lafarge Cementa, so se
pojavljali že pred sprejetjem. Tako je ^asnik Delo dne 31. 1. 2013 objavil ^lanek »Ali okoljsko
ministrstvo deluje v prid Lafargea?«, v katerem novinarka Polona Malovrh razkriva, da bodo
spremembe koristile predvsem Lafarge ^ementu.
Dokaz:
PRILOGA-01: dopis Eko kroga D-6/13

5. Na ^rt za izboljšanje zraka kot izgovor za industrijo
Sprememba »Uredbe zrak« je predvidevala za državo poceni in hiter izgovor za izdajo OVD
kljub temu, da so v Zasavju celo na letnem nivoju meje za PM 10 presežene. Spremenjena
»Uredba zrak« z dne 10. 6. 2013 namre ^ predvideva, da se OVD lahko zavrne v primeru, ^e
ocenjena obstoje ^a obremenitev ali vsota obstoje ^e in dodatne obremenitve razvidno kaže, da
je na kateremkoli merilnem mestu na obmo ^ju vrednotenja presežena mejna letna
koncentracija ali ciljna letna vrednost snovi v zunanjem zraku iz predpisa, ki ureja
koncentracijo te snovi v zunanjem zraku; ^e — in tu je kavelj — na tem istem obmo ^ju ni
sprejet na^rt za kakovost zraka.
Ker je bil decembra lani sprejet »Odlok o na ^rtu za kakovost zraka na obmo ^ju
Zasavja« (Ur.l. RS, št. 108/2013 z dne 20. 12. 2013), je na tej podlagi cementarna lahko
dobila OVD (6. alineja 9. ^lena »Uredbe zrak«), in to kljub temu, da ta isti Na ^rt ne
predvideva nobenih omejitev za industrijo.
Stran 57. OVD Poglavje X Odlok o na ^rtu za kakovost zraka na obmo ^ju Zasavja: 2. odstavek
ARSO direktno priznava, da Odlok o na^rtu za kakovost zraka na Obmo ^ju Zasavja ne
vsebuje dolo^il, ki bi vplivale na okoljevarstveno dovoljenje za LC. Sklenemo lahko, da je
dejsrvo, da je odlok sprejet omogo ^ilo izdajo OVD. Ker v Odloku ni nobenih dolo ^il za
industrijo kaj šele za LC, jih seveda iz tega naslova tudi v vsebini OVD ne more biti.
Gre torej za Na^rt za »izboljšanje zraka«, katerega prva in edina zanesljiva posledica je bila ta,
da je bilo z izdajo OVD za Lafarge, v degradiranem obmo ^ju omogo ^eno dodatno
onesnaževanje že tako onesnaženega zraka, s strani industrije, med drugim ve ^ ton benzena,
ve^ sto kg svinca, ve ^ 10 kg arzena, kadmija, živega srebra, benzo(a)pirena in ve ^ deset ton
prahu. Drugih u ^inkov tega Na^rta za enkrat (februar 2014) ni zaznati.

G. Vpliv na javno zdravje
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ARSO je pri oblikovanju obrazložitve, ki jo podaja v VIII. poglavju OVD na strani 56,
zavzela absolutno birokratski na ^in obrazložirve vplivov na javno zdravje, ki ga posledi ^no
povzro ^a obratovanje L ^ .
Sklicuje se na dolo^ene predpise o dopustnih vrednostih, ukrepih in na ^inih ravnanja z
odpadki ter na znanstvena spoznanja, o škodljivosti vplivov na okolje in zdravje ljudi. Pri tem
ne navede nobenega naslova »znansrvenega spoznanja«. Sklicuje se na priporo ^ila Svetovne
zdravstvene organizacije (WHO), ki jih tudi ne navaja, kot ne navaja nobenih dokumentov
mednarodnih združenj, ki delujejo na podro ^ju varstva okolja. S takšnim pristopom
dokazujejo avtorji teksta OVD-ja nepoznavanje metodologije izdelave dokumenta »Ocena
vplivov na zdravje« (v angleš^ini Health Impact Assessment oziroma kratica HIA,
(www.who.int/hia/en)
Vsebinsko popolnoma pomanjkljivo dokazovanje vpliva na javno zdravje avtorjev OVD-ja,
je ponovni dokaz nezmožnosti medsektorskega sodelovanja oziroma dokaz opustitve
dolžnega ravnanja državnih uradnikov v sklopu Ministrstva za kmetijstvo in okolje.
Avtorji OVD so zanemarili možnost povezovanja z Ministrstvom za zdravje oziroma s
strokovnjaki na takratnem Inštitutu za varovanje zdravja, ki so na podro ^ju ocene vplivov na
okolje že pred dobrimi desetimi leti ugotavljali slede ^e: »Zdravje populacije ni odvisno le od
politike zdravstvenega sektorja, ampak nanj prepleteno vplivajo politike razli ^nih sektorjev. Ocena
vplivov na zdravje je nova metoda na podro ^ju javnega zdravja, ki na osnovi utemeljene ocene
potencialnih vplivov razli^nih politik na zdravje omogo ^a informirano politi^no odlo^anje. «
»Svetovna zdravstvena organizacija (WHO), Urad za Evropo, pri izvedbi ocene vplivov na
zdravje predvideva pet faz:
1. presejanje (namen: po hitrem postopku dognati tehtnost izvajanja ocene posamezne politike,
programa ali projekta glede na njihove potencialne vplive na zdravje),
2.dolo^itev obsega oziroma okvirov izvajanja ocene (namen: ^e je bilo v prvi fazi ugotovljeno, da
je izvajanje ocene tehtno, je druga faza namenjena identificiranju vprašanj oziroma problematike,
na katera naj se osredoto ^i izvajanje ocene),
3. ocena (namen: ocenjevanje možnih vplivov na zdravje glede na vse dostopne podatke, taka ocena
je lahko zelo hitra in okvirna ali pa se izvede poglobljeno),
4.priprava poro^ila (namen: bistvena je priprava zaklju^kov in priporo^il, ki predlagajo rešitve za
odstranitev oziroma ublažitev ugotovljenih možnih negativnih vplivov na zdravje in/ali pove ^anje
ugotovljenih možnih pozitivnih vplivov na zdravje) ter
5.spremljanje in evalvacija (namen: spremljanje u^inkov priporo ^il in zbiranje podatkov za
pove^evanje znanja na tem relativno novem podro ^ju).
Možnih je ve^ tipov ocen vplivov na zdravje
1. prospektivna ocena
Ocena vpliva na zdravje se v tem primeru izvaja pred ali med pripravo savne politike,
projekta ali programa. Pretehtala oziroma po možnosti ocenila naj bi vpliv na zdravje po
uvedbi dolo ^ene politike, projekta ali programa in vnaprej predvidela popravne ukrepe, da
do neželenih vplivov na zdravje ne bi prišlo oziroma bi bili le-ti blažji.
Prospektivna ocena je po trenutnih literaturnih podatkih bolj teoreti ^ne narave, saj njene
izvedbe prakti^no ne opisujejo.
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2. so^asno potekajo ^a ocena

So^asna ocena vplivov na zdravje poteka ob uvajanju dolo ^ene politike. Uporablja se
predvsem takrat, ko zagotovo pri^akujemo dolo^ene vplivi na zdravje, ni pa možno
predhodno oceniti, kateri se bodo pojavili oziroma kakšen bo njihov obseg. Taka ocena
omogo^a tudi isto^asno spremljanje implementacije dolo ^ene politike, programa ali
projekta, in po potrebi hitro pripravo korektivnih ukrepov.
3. retrospektivna oceno

Tovrstna ocena predvsem zabeleži zdravstvene posledice uvedbe dolo^ene politike,
programa ali projekta in je podlaga za pripravo popravnih ukrepov. Uporablja se tudi v
primeru nena^rtovanih oziroma nepri^akovanih dogodkov (Ocena vplivov na zdravje,
zgodovinski okvir in osnove metodologij Health impact assessment, historical overview and
basic methodology
Mojca Gabrijel^i^ Blenkuš, dr. med., Inštitut za varovanje zdravja RS, Trubarjeva 2,
1000 Ljubljana,
Karen Lock, MD, PhD, Research Fellow, ECOHOST, London School of Hygiene and
Tropical Medicine, Keppel Street, London WC1E 7HT; UK).
Prilagajanje okoljevarstvenih standardov posameznim skupinam naro ^nikov s ten-i, da se
poiš ^ejo najbolj primerna okoljevarstvena in zdravstveno varstvena merila iz nekaterih držav
kažejo na nesposobnost samostojne presoje nevarnosti za zdravje pripravljavcev dokumentov,
ki pretijo ljudem v degradiranih okoljih. Kažejo pa na celo opuš ^ anje dolžnih ravnanj, ki
presega meje vodenja upravnega postopka oz. omeni protipravna ravnanja in opustitve, ki v
dolo ^enih elementih izpolnjujejo celo znake kaznivih dejanj.

7.

Petrolkoks

Okoljevarstveno dovoljenje v to^ki 2.1.10. dolo ^a, da se kot gorivo sme uporabljati premog,
lahko kurilno olje in petrolkoks.
Stranski udeleženec je že tekom postopka ve ^krat opozarjal na problematiko uporabe
petrolkoksa v cementarni. Upravljalec do izdaje OVD, ki je predmet te pritožbe, ni nikoli
pridobil dovoljenja, ki bi mu dovoljevalo uporabo petrolkoksa. ^ementarna Trbovlje je kot
gorivo uporabljala mazut.
Iz meritev je razvidno, da so se emisije iz cementarne bistveno spremenile, ko je Lafarge
cement v praksi (kljub temu, da ni imel dovoljenja!) pri ^ el uporabljati kot gorivo
petrolkoksa. Glede na meritve leta 2002, ko petrolkoks še ni bil v uporabi, in meritve leta
2003, ko je bil, je razvidno, da so se emisije onesnaževal po uvedbi petrolkoksa pove ^ale, in
sicer emisije benzena za 256%, TO ^ pa za 77%.
Viri:
• ZZV Maribor, Inštitut za varstvo okolja: Emisije snovi v zrak iz pe^i za žganje klinkerja v
podjetju Cementarna Trbovlje d.d, oktober 2002
•

ZZV Maribor, Inštitut za varstvo okolja: Emisije snovi v zrak iz elektrofiltra klinker pe ^i v
podjetju LaFarge Cement d.d. Trbovlje, december 2003.
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Stranski udeleženec želi nadalje opozoriti, da za petrolkoks ni bila nikoli izdelana presoja
vplivov na okolje. Direktiva o PVO (http://eur-lex.europa.eu/LexUriSety/LexUriServ.do?
uri=OJ:L:2012:026:0001:0021:SL:PDF) dolo ^a obvezne PVO in primere, ko lahko organ
zahteva izdelavo PVO. V našem primeru to še posebej velja, saj obstajajo tehtni zdravstveni
indikatorji, zdravniška mnenja, študije, ki potrjujejo povezavo med onesnaženostjo zraka ter
boleznimi v Zasavju.
Prav tako uporaba petrolkoksa kot goriva ne ustreza 70. ^lenu ZVO-1 in sicer na^elu BAT.
Vrsta goriva oziroma tehnološkega procesa sicer ni predpisana, mora pa ta proces privesti do
primerljivih (zelo podobnih) rezultatov kot uporaba najboljše razpoložljive tehnike. Uporaba
petrolkoksa kot goriva to zahtevo krši v ve ^ pogledih.
Uporaba petrolkoksa znatno pove ^uje emisije TOC in benzena, kar predstavlja obremenitev
(vrsto emisij), ki ob uporabi drugih goriv ni znatna oziroma relevantna v tej meri kot pri
uporabi petrolkoksa. Naslovni organ bi skladno z na ^elom materialne resnice bil zavezan
upoštevati podatke, ki jih je pridobil v postopku in ki nesporno kažejo na izredno visoke
TOC vrednosti v primeru uporabe petrolkoksa kot goriva. Iz izpodbijane odlo ^be ne izhaja,
da je organ ta merila uporabil niti na kakšen na^in jih je uporabil. Tehnološki proces
(vklju ^no z gorivom), za katerega želi investitor pridobiti OVD, bi moral organ ob
upoštevanju verjetnih stroškov in koristi takega ukrepa ter na ^ela preventive in previdnosti
med drugim upoštevati tudi podatke o: 2. uporabi manj nevarnih snovi; 6. vrsti, u ^inku in
obsegu posameznih emisij (ali zaradi uporabljene vrste cenenega goriva nastajajo emisije, ki
sicer niti niso predvidene – TO ^); 9. porabi in vrsti surovin (vklju ^no z vodo), uporabljenih
v procesu in njihovi energetski u ^inkovitosti; 10. prepre ^evanju ali zmanjšanju celotnega
vpliva emisij in tveganja za okolje na najnižjo možno raven.

8. Na^elo previdnosti

Klju^ni parametri OVD, kot so emisije iz Preglednice 1 (razdelek 2.2.1.) in nadzor nad njimi
(razdelek 2.3.), ki po mnenju izvedenca zdravstvene stroke vplivajo na zdravje ljudi, so bile
dolo^ene tako, da ni bilo upoštevano previdnostno na ^elo.
ARSO je pri odlo ^anju povsem prezrl na ^elo mednarodnega okoljskega prava, ki ga je v
predmetni zadevi potrebno upoštevati - to je na ^elo previdnosti. Na^ elo previdnosti je
temeljno na ^elo evropske okoljske politike in pomeni, da v primeru dvoma prevlada korist
varstva okolja pred drugimi interesi. Tudi razvojno gledano je na ^elo previdnosti sledila
na^elu onesnaževalec pla ^a, ker se je le-to izkazalo kot nezadostno. Kmalu po njegovi
splošnejši uveljavitvi se je izkazalo, da je na ^elo, po katerem pla ^a povzro ^itelj obremenitve,
izvedljivo le, ^e ga spremlja na ^elo preventive z namenom omejiti škodo do stopnje, ko jo je
mogo ^e popraviti ali nadomestiti. Stališ ^e »prepre^iti je bolje kot zdraviti« izhaja iz ideje, da
lahko znanost zanesljivo oceni in kvantificira tveganja, in na ^ elo preventive se lahko uporabi
za prepre^itev ali zmanjšanje nadaljnje škode. Ker pa so se pojavljala ^edalje bolj
nepredvidljiva, negotova in nemerljiva, a morda katastrofalna tveganja, kot so na primer
tveganja, povezana s škodo na ^lovekovem zdravju, se je v okoljskem pravu izoblikoval še
naprednejši model za vnaprejšnjo zaš ^ito ljudi in okolja pred negotovimi posledicami

stran 13 od 29

^lovekovih aktivnosti - to je na^elo previdnosti. Slednje pomeni premik od odprave posledic
po že povzro ^eni škodi k izogibu ali omilitvi škodljivih posledic pred povzro ^itvijo škode. V
primeru znanstvene nesklep ^nosti o posledi ^ni škodi breme dokaza pade na tistega, ki se
zavzema za dejavnost.
Posledi^no je za prepre^itev izvedbe na ^rta ali projekta dovolj kvalificiran dvom sam po sebi.
Obveznost uporabe na ^ela previdnosti v okoljskih zadevah dolo ^ a že Pogodba o ES, ki
dolo^a, da je cilj okoljske politike ES dose ^i visoko raven varstva okolja, pri ^emer se
upošteva raznolikost razmer v posameznih regijah skupnosti. Politika ES temelji na
previdnostnem na ^elu in na na^elih, da je treba delovati preventivno, da je treba okoljsko
škodo prednostno odpravljati pri viru in da mora pla^ati povzro^itelj obremenitve ( ^len 130.r
Pogodbe o ES).
Zasavsko zdravniško društvo je že ve ^krat izrazilo svoje mnenje glede vnašanja dodatnih virov
onesnaženja v Zasavje, kot npr. v pismu trboveljskim ob ^inskim svetnikom leta 2012: »...leta
2009 v študiji Zdravje za Zasavje potrdila statisti ^no razli^no ve^jo pogostnost nekaterih vrst raka
v oddaljenosti do 2.000 metrov od dimnika Lafarge Cementa«.
Taisto je bilo ugotovljeno v izvedenskem mnenju (opisano še v nadaljevanju).
Dokaz:
PRILOGA-02: Pismo Zasavskega zdravniškega društva 21. 3. 2012
9. Izvedensko mnenje
Zakon o upravnem postopku dolo ^a, da je v postopku treba ugotoviti resni ^no dejansko
stanje in v ta namen ugotoviti vsa dejstva, ki so pomembna za zakonito in pravilno odlo ^bo.
Del dokazovanja v upravnem postopku sta rudi izvid in mnenje izvedenca. ^e je za
ugotovitev ali presojo kakšnega dejstva, ki je pomembno za rešitev stvari, potrebno strokovno
znanje, s katerim ne razpolaga uradna oseba, ki vodi postopek, se po dolo ^bi 189. ^lena ZUP
opravi dokaz z izvedenci.
Uradna oseba odlo^a na podlagi proste presoje dokazov, kar pomeni, da o tem, katera dejstva
je šteti za dokazana, odlo ^i po svojem prepri ^anju na podlagi vestne in skrbne presoje vsakega
dokaza posebej in vseh dokazov skupaj in na podlagi uspeha celotnega postopka (10. ^len
ZUP). Dokazni oceni sta podvržena tudi izvid in mnenje izvedenca.
Organ se v obrazložitvi odlo ^be ni opredelil do izvedenskega mnenja, ki sta ga podala prof.
dr. Ivan Eržen in prof. dr. Jože Rakovec.
Slednje je absolutno procesno nevzdržno in neodvisno od vprašanja vodenja postopka
kot stare ali nove naprave. Delni umik vloge s strani stranke v ni ^emer ne pomenim oz.
ni mogo^e logi^no pravno argumentirati, da je potrebno ugotovitve stroke zanemariti
oz. da je ugotovitve izvedencev kot celoto šteti za nepotrebne in do katerih se ni
potrebno opredeliti.
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Res je, da je sta bila izvedenca angažirana za potrebe ugotovitve vplivnega obmo ^ja, ki se
ga (v kolikor se postopke vodi NAPA^NO kot za staro napravo), ni potrebno ve ^
ugotavljati vendar tudi v primeru, da bi veljala ta sicer napa^na logika naslovnega
organa, da je postopke voden kot za staro napravo, ugotovitve izvedenskih mnenj še
VEDNO potrebno upoštevati. De facto stališ^e naslovnega organa, da je prvotni ratio
postavitve izvedenca bistven za to ali se ugotovitve izvedenskih mnenj upošteva ali ne, je
pravno povsem nevzdržen in v nasprotju z vso procesno logiko. Logika da delni umik
vloge s strani stranke pomeni, da ne držijo ve ^ ugotovitve izvedenskih mnenj je po
logiki naslovnega organa kakšna???
Iz tega razloga in kot še v nadaljevanju opisanega razloga pod to ^ko 10. te pritožbe je
podana tudi absolutno bistvena kršitev dolo ^b postopka (7. to ^ka 2. odstavka 237. ^lena
ZUP). Odlo ^be se namre^ ne da preizkusiti. Odlo ^ba se NE opredeli do izvedenskih
mnenj, ugotovitve v celoti zanemari brez vsakršne argumentirane logi ^ne razlage.

10. Neupoštevanje mnenja zdravstvenega izvedenca
Kljub prej omenjeni spremenjeni Uredbi, bi se ARSO morala odlo ^iti na podlagi strokovnih
mnenj, pa se ni.
Marca 2013 je ARSO s sklepom št. 35407-104/2006-343 zavrnila vlogo za izdajo dovoljenja
Lafarge Cementu z obrazložitvijo, da:
L letna vrednost obstoje^e obremenitve presega 90% mejne letne koncentracije PM10;
dnevna vrednost obstoje ^e obremenitve presega 80% dovoljenih preseganj mejne
dnevne koncentracije PM 10.
Tudi izvedenec zdravstvene stroke, prof. dr. Ivan Eržen, je v svojem pisnem mnenju ARSO z
dne 15. 10. 2012 (v spisu pod št. 35407-104/2006-312) poudaril, da pri onesnažilih v zraku
niso pomembne samo kumulativne ali povpre ^ne vrednosti, pa^ pa tudi trenutne
(potencialno izjemno visoke) vrednosti. Do obolenj organizma pogosto prihaja ravno pri
kratkotrajnih visokih koncentracijah onesnažil (pikih), ne nujno pri konstantni
izpostavljenosti manjšim koncentracijam.
V nasprotju s tem mnenjem zdravstvene stroke, ki ga je naro ^ila sama ARSO, je spremenjena
Uredba povsem izni ^ila vpliv kratkotrajnih, celo urnih in dnevnih, presežkov.
V pri^ujo^em OVD razloži ARSO na 31. strani, kako je sprememba Uredbe, sprejeta na
dopisni seji Vlade, vplivala na izdajo tega OVD. Na kratko: šele lanskoletna sprememba
zakonodaje je tehni ^no omogo^ila (ne pa tudi zahtevala!) izdajo OVD, ki ga sicer ne bi bilo
mogo^e izdati.
Neodvisno od tega, neupoštevanje navedenega dejstva izkazanega v izvedenskem mnenju, ni
mogo^ e zanemariti oz. ga ne upoštevati, saj je dejansko stanje druga ^ no od uredbenega.
Naslovni organ v ni ^emer ni argumentirano zavrnil ugotovitve izvedenca temve ^ se je zgolj
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neargumentirano (niti ne pavšalno, ampak se sploh ni opredelil) odlo ^ il za zgolj eno varianto,
ki mu jo omogo ^a zakonodaja (Uredba) in to MIMO dejanskega stanja.
ARSO ni inšpekcija, ki se mora držati ^rke zakona, pa^ pa je (domnevno) strokovna
institucija, ki mora upoštevati vse okoliš ^ine primera, podrobnosti in dejansko stanje, ki ga
za-popade v okvirih okoljevarstvenega dovoljenja in ki jih splošni predpis ne more pokrivati.
Okoljevarstveno dovoljenje ni namenjeno samo sebi ampak, da se v njem ugotovi dejansko
stanje katerega namen je (kot pove ime samo) varstvo okolja, ljudi,... Neupoštevanje
ugotovitev da do obolenj organizma pogosto prihaja ravno pri kratkotrajnih visokih
koncentracijah onesnažil (pikih), ne nujno pri konstantni izpostavljenosti manjšim
koncentracijam in ravnanje naslovnega organa, ki nato upošteva letne povpre ^ke je v
nasprotju z logiko ter pravnim in dejanskim stanjem.
Tudi iz tega razloga je podana absolutno bisrvena kršitev dolo ^b postopka (7. to^ka 2.
odstavka 237. ^lena ZUP). Odlo^be se namre^ ne da preizkusiti.

Dokaz:
PRILOGA-03: Izvedensko mnenje prof. dr. Eržen in prof dr. Rakovec
PRILOGA-04. Dopolnila k mnenju prof. dr. Eržena
11. Neprimernost izbire izvajalcev ocen in meritev
Stranski udeleženec opozarja, da sta tako Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) kot MEIS
poslovna partnerja podjetja Lafarge Cement rudi pri drugih poslih:
EIMV isto ^asno izvaja imisijske meritve in zadnje prejema pla ^ilo s strani stranke
Lafarge ^ement. ^e z ugotovitvami kakorkoli ogrozi nadaljnjo dejavnost, ki jo izvaja
stranka, posledi ^no izgubi posel izvajanja imisijskih meritev. EIMV je torej dobro
seznanjen tudi z vplivi, ki jih stranka ima na 1 lun oddaljenem obmo ^ju. Iz svojih
lastnih poro ^il je v vseh teh letih meritev EIMV lahko jasno spozna razlike med
izmerjenimi vrednostmi v ^asu ko LC deluje in kadar LC stoji, pa vendar tega v svojem
oceni celotne obremenitve nikjer ne omeni oziroma te podatke prikrije, kar kaže na
njegovo pristransko stališ ^e.
MEIS vodi projekt modeliranja KOoreg, katerega srebrni sponzor je Lafarge ^ement.
Vir: www.kvalitetazraka.si
Po mnenju stranskega udeleženca to ve ^ kot o^itno predstavlja konflikt interesov.
Nadalje, podjetje MEIS nima pooblastila za izdelavo ocene celotne obremenitve za benzen
(pooblastilo ARSO št. 35924-23/2009-6 z dne 4. 8. 2009), pristojno je samo za žveplov
oksid, dušikove okside in delce PM10.

Dokaz:
PRILOGA-05: pooblastilo ARSO za MEIS
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EIMV pooblastilo sicer ima tudi za benzen in je torej pooblaš ^ eno delal oceno obremenitve
tudi za obdobje ko tovarna sploh ni delala.

12. Dokazila o ustreznosti naprave glede kakovosti zraka
Dokumenti in podatki o kakovosti zunanjega zraka, na podlagi katerih je ARSO ugotovila,
da obratovanje naprave iz to ^ke 1 iz OVD zagotavlja, da mejne letne koncentracije, ali ciljne
mejne vrednosti v zunanjem zraku, na merilnih mestih na obmo ^jih vrednotenja, dolo ^enem
za to napravo, za parametre celotni prah, dušikovi oksidi in benzen, niso presežene, s ^imer
naprava izpolnjuje pogoje v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka iz 1. to ^ke 2. odstavka 5. ^lena
Uredbe zrak, so naslednji (OVD, 33. stran):
a) Vloga za predlog obmo ^ja vrednotenja in predlog merilnih mest za ocenjevanje obremenirve,
upravljavca Lafarge Cement d.d. Trbovlje, Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje, ki jo naslovni
organ vodi pod številko upravne zadeve 35924-81/2008

b) Ocena celotne obremenirve št. EKO 5021, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar
c) Analiza rezultatov OM kakovosti zunanjega zraka Ravenska vas – zaselek Zelena trava, ki jo
je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, številka EKO 5020
d) Dopolnitev Poro ^ila ocene celotne obremenirve Lafarge cement d.o.o. šr. EKO 5221, ki ga je
izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar

e) Poro^ilo o dodatni obremenitvi zunanjega zraka in analizi obremenitve na obmo ^ju
vrednotenja, Rezultati modeliranja in analize koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku za
»Lafarge Cement d.o.o.«, poro ^ilo št.: MEIS-LAFARGE-3b

f)

Rezultati modeliranja in analize koncentracij onesnaževal v zunanjem zraku za »Lafarge
Cement d.o.o,«, poro ^ilo št. Meis-Lafarge-4 dodatek-popravek-A, Januar 2013, MEIS
storitve za okolje (v nadaljevanju: Poro ^ilo 1).

Stranski udeleženec meni, da našteti dokumenti niso strokovno zanesljivi, podatki pa
prirejeni prav za potrebe LC in ne odražajo dejanskega stanja. ARSO je vsebino strokovnih
pripomb na oceno kakovosti zunanjega zraka do sedaj popolnoma prezrla in se do njih ni
opredelil.
Stranski udeleženec je v postopku že podal obširne strokovne pripombe na vsebino teh
dokumentov, in sicer:
pripombe na dokumente a), b), d), e), f): izjasnitev Uroša Macerla z dne 31. 1. 2013
(Izjasnitev na vlogo opr. št.: 35407-104/2006-331 z dne 11.1.2013)
pripombe na c) stranski udeleženec ni mogel podati, ker dokumenta v postopku ni
dobil.
Navedeno ravnanje naslovnega organa ponovno pomeni in to celo dve absolutno
bistveni kršitvi pravil ZUP. Odlo^bo je potrebno
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Glede na dejstvo, da pripombe na dokumente a), b), d), e), f): izjasnitev Uroša Macerla z
dne 31. 1.2013 (Izjasnitev na vlogo opr. št.: 35407-104/2006-331 z dne 11.1.2013) ni bila v
ni^emer argumentirano zavrnjena ali potrjena in se izpodbijana odlo ^ ba do navedenega sploh
ne opredeljuje se odlo ^be ne da preizkusiti in je podana kršitev 7. to ^ke 2. odstavka 237.
^lena ZUP.
Dejstvo, da pa pripombe na c) (Analiza rezultatov OM kakovosti zunanjega zraka Ravenska
vas – zaselek Zelena trava, ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar, številka EKO 5020)
stranski udeleženec sploh ni dobil vro ^ene in se do navedenega ni mogel izjasniti pa pomeni
absolutno bistveno kršitev po 3. to^ki 2. odstavka 237. ^lena ZUP.

Povzemamo klju ^ne pripombe iz dosedanje omenjene izjasnitve, po posameznih
dokumentih, ozna ^enih kot zgoraj:
a)

Meritve niso sldadne s pravilnikom niti s potrjenim programom za delce PM10. PM10 bi se
morali meriti po TEOM in po referen ^ni gravimetri ^ ni metodi, vendar so na razpolago samo
24-urni povpre^ki. V vlogi so tudi navedeni masni pretoki centralnega izpusta, ki se ne
skladajo z masnimi pretoki, po kateri je svojo oceno izdelal MEIS v poro ^ilu e).

b) Meritve so se izvajale od 1. 6. 2010 do 1. 6. 2011, ko je prišlo do zapletov in prekinitev
meritev na merilnem mestu Zelena trava. Za zaplete – v nasprotju z enostranskim
poro ^anjem Lafargea takratnemu ministru – ni kriv Uroš Macerl niti ostali krajani, merilno
napravo je izklopil EIMV sam.
c)

Kot re^eno, dokumenta nismo dobili.

d) Meritve onesnaževal so potekale v obdobju od 1. 12. 2010 do 1. 12. 2011, pri ^emer je
izdelovalec ocene celotne obremenitve »spregledal« klju ^no dejstvo, da je ocenjevani Lafarge
Cement v tem obdobju obratoval samo 83 dni, in še to v toplejši polovici leta, ko ni
sinergijskih u^inkov inverzije in ostalih virov. Na merilnem mestu Zelena trava bi morali
PM10 po programu meriti z dvema metodama (TEOM in referen ^na), vendar se urno
vzor^enje, predpisano s programom, ni izvajalo.
e)

Problem je v neustreznosti uporabljenega modela in na ^ina modeliranja. Vhodni podatki
niso zanesljivi, naprave niso prestale zahtevanih preskusov zanesljivosti. (Pomenljivo je, da sta
za to dejstvo izvedenca izvedela šele na ustni obravnavi na ARSO dne 22. 11. 2012.)

f)

Obdobje meteoroloških meritev (oktober 2005 – september 2006) se ne sklada z obdobjem
imisijskih meritev (december 2010 – december 2011). V tem obdobju je Lafarge deloval
sama 83 dni.

Podrobnosti zgoraj omenjenih izjasnitev so na voljo v spisu, izjasnitev Uroša Macerla z dne
3]. 1. 2013 (Izjasnitev na vlogo opr. št.: 35407 - 104/2006 - 331 z dne 11.1.2013).
Dokaz:
PRILOGA-06: Izjasnitev Uroša Macerla z dne 31. 1. 2013
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Dodatno k že prej izraženim izjasnitvam, dodaja udeleženec še naslednjo pripombo: izdelana
ocena EIMV in MEIS ni v skladu z Navodilom za izdelavo ocene celotne in dodatne
obremenitve v zvezi z Uredbo o emisiji snovi iz nepremi^nih virov onesnaževanja z dne 19. 4.
2010, št. 35922-12/2010. Meritve se niso izvajale po potrjenem programu (gl. pripombe pod
a) in d)).
Dokaz:
PRILOGA-07: Navodilo za izdelavo ocene celotne in dod. obremenitve ...
PRILOGA-08: Program ocenjevanja celotne obremenitve

Stranski udeleženec trdi, da omenjeni dokumenti, na katerih temelji ocena in na njej izdano
OVD, niso pripravljeni na zakonsko predpisan strokoven na ^ in in ne morejo biti podlaga za
izdajo OVD.
13. Kamnolom
Izpodbijana odlo ^ba omenja kamnolom na str. 23 in str. 27.
Lafarge cement za potrebe priprave klinkerja v svojem obratu v kamnolomu Plesko pridobiva
surovini lapor in apnenec. Kamnolom leži znotraj ob ^in Hrastnik in Trbovlje, pridobivalni
prostor je velik 82 ha, surovine pridobivajo lo ^eno z miniranjem.
Organ se je izrekel, da kamnolom Plesko, iz katerega upravljalec pridobiva surovino za svojo
proizvodnjo, ni sestavni del naprave, za katero se pridobiva okoljevarstveno dovoljenje ter
temu posledi^no ni predmet tega upravnega postopka. Takšna razlaga je napa ^na.
IPPC direktiva (http://register.consilium.europa.eu/pdf/s1/07/st03/st03C52_re02.sl07.pdf) v
2. ^lenu razlaga pojem »obrat«, in sicer pomeni obrat nepremi ^no tehni ^no enoto, kjer
poteka ena ali ve^ dejavnosti, ki so navedene v Prilogi I, in katere koli z njimi neposredno
povezane dejavnosti, ki so tehni ^no povezane z dejavnostmi, ki se izvajajo na tem mestu in bi
lahko vplivale na emisije in onesnaževanje okolja.
ZVO-1 podobno definira pojem »naprave«: Naprava je nepremi ^na ali premi^ na tehnološka
enota, za katero je dolo ^eno, da lahko povzro ^a obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali
ve^ dolo ^enih tehnoloških procesov in na istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko
povezani procesi, ki lahko povzro ^ajo obremenitev okolja.
Skladno z Uredbo o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzro ^ ajo onesnaževanje ve^jega
obsega, je naprava, ki lahko obsega onesnaževanje ve ^jega obsega, nepremi ^na tehnološka
enota, v kateri poteka ena ali ve ^ dejavnosti s proizvodno zmogljivostjo nad pragom iz priloge
1, ki je sestavni del te uredbe, in na istem kraju katerakoli druga z njo neposredno tehni ^no
povezana dejavnost, ki lahko povzro^a obremenitev okolja. Druga z napravo neposredno
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tehni ^no povezana dejavnost je dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje naprave, ali
pa je njeno delovanje pogoj ali vzrok njenega obstoja.
Kamnolom je neposredno tehni^no povezana dejavnost, ki je nujno potrebna za delovanje
cementarne oziroma proizvodnjo cementa in kot takšen del naprave. Kamnolom je
nenazadnje tudi fizi ^no povezan s samo cementarno s podzemnim rovom, po katerem se
transportita material (vir: http://wwrw.lafarge.si/?stran=showtext&id149).
Upravljalec navaja, da: »Surovina se pridobiva z miniranjem, drobi, suši ter v pravilnem
razmerju zmeša ter fino zmelje, tako da nastane surovinska mešanica. Glavni surovini za
pripravo klinkerja za našo cemenrarno sta lapor in apnenec, ki ju pridobivamo v kamnolomu
Plesko. Kamnolom je od tovarne oddaljen 3 kilometre, zato transport zdrobljenega materiala
do tovarne poteka po rovu. Dostop do kamnoloma je možen s treh strani, ki pa so iz
varnostnih razlogov zaprte z. zapornicami. Pridobivalni prostor kamnoloma Plesko je velik 82
hektarjev od katerih je že skoraj polovica v fazi pridobivanja. Podlago laškim laporjem tvori
na zahodni in severozahodni meji kamnoloma litotamnijski apnenec. V
najnovejših raziskavah so ocenili zaloge laporja v kamnolomu Plesko na 69 let, zaloge
apnenca pa na 135 let pridobivanja.
Obe surovini pridobivajo v kamnolomu lo ^eno z miniranjem. Na etažah se z vrtalno
garnituro vrtajo vrtine, vanje se vstavi razstrelivo (praškasto in semoplasti^no) in odstreli od
6.000 do 10.000 ton materiala. Vrtanje in miniranje v kamnolomu je zelo oteženo zaradi
vpliva rudarjenja, deloma je kamina tudi zelo razdrobljena in prelomljena.
Odstreljen material se natovarja na težke tovornjake - dumperje in transportira do drobilca
kjer se skalne gmote zdrobijo do velikosti < 60 mm. Apnenec in lapor se drobiva lo ^eno in
hranita vsak v svojem silosu pod drobilcem (600t). Transport surovin do tovarne poteka prek
gumijastega transporterja po 2,5 km dolgem podzemnem rovu. Ustrezno pripravljeno
mešanico laporja in apnenca (70:30) shranjujejo v treh silosih hale C1, ^isti apnenec pa v
enem silosu. «
14. Lokacija tovarne
Vlada Republike Slovenije je v decembru 2012 na podlagi Zakona o varstvu okolja in Uredbe
o kakovosti zunanjega zraka sprejela odloke o na ^rtu za kakovost zraka za kraje, kjer je bila
izmerjena raven onesnaženosti zraka z delci nad dovoljeno vrednostjo, med njimi tudi za
Zasavje. V odlokih je dolo ^eno, da ARSO dnevno napoveduje možnost ^ezmerne
onesnaženosti z delci PM10 za prihodnje dni, kar testno tudi po ^ne. Torej, vedenje o
problemu vpliva lokalnih vremenskih razmer na onesnaženost zraka v ARSO obstaja, vendar
tega vedenja v dovoljenju ni nikjer zaznati, saj bi bilo enako, ^ e bi LC stal v dnu doline ali na
vrhu Kuma.
Iz OVD ni razvidno vplivno obmo ^je obstoje^e naprave. Stranski udeleženec predpostavlja,
da velja obmo ^je, ki ga je dolo ^il EIMV leta 2007, oziroma ustrezno širše obmo ^je, saj je
stranski udeleženec v postopku predo ^il dokaze, da je bilo to obmo ^je dolo^eno preozko.
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Ne glede na navedbo na 23. strani OVD, da po ZVO-1 vlogi za pridobitev dovoljenja ni
treba priložiti elaborata o vplivnem obmo ^ju obstoje^e naprave, je navedba s 26. strani OVD,
ki se glasi »Naprava iz to^ke 1 tega dovoljenja se nahaja na obmo ^ju brez stanovanj, namenjenem
industrijski dejavnosti.«, absurdna. Dejstvo je, da se bližje tovarni, kot so, prebivalci naslovov
Ob železnici 19 in Kolodvorska 9, ne morejo nahajati?!? Naslovni organ ponovno odlo ^i
mimo navedenega objektivnega dejsrva ter v odlo^bi navaja ve ^ kot o^ itno in tekom postopka
že ve^krat izpostavljeno dejansko stanje.
Nevzdržno je, da se ARSO s tem dejstvom niti malo ne ukvarja, ter tako na lahko odpravi
najbolj važna dejstva za odlo ^anje.
Na str. 26 OVD organ navaja, da je obmo ^je brez stanovanj. Nato na strani 59 nasprotno
navaja, da... neposredni bližini naprave pred objekti, v katerih se nahajajo stanovanja, to je pred
gasilskim domom, na naslovu Kolodvorska cesta 10, ter pred I. in II. nadstropjem železniške
postaje, kjer se nahajajo stanovanja.
Obrazložitev odlo ^be je tako sama s sabo v nasprotju, kar je razlog za vsaj bistveno
zaostrovanje dovoljenih emisij onesnažil in trajnega nadzora nad njimi. Seveda navedeno
dejstvo pomeni PONOVNO absolutno bistveno kršitev po 7. ro ^ki 2. odstavka 237. ^lena
ZUP.
OVD v poglavju 5.2.1. in 5.2.2. (Hrup), dovoljuje preseganja na stanovanjskem obmo ^ju do
leta 2020. Naj pritožni organ preveri, ali je odlo ^itev v zvezi z dovoljenimi ravnmi hrupa
pravilna in skladna z zakonodajo.
Dokaz:
PRILOGA-09: Izpis iz registra prebivalcev (2010)

15. Zavarovano obmo ^je in Natura 2000
Za zmotno ugotovljeno dejansko stanje gre tudi pri trditvi organa, da se naprava ne nahaja na
zavarovanem obmo ^ju ali na obmo ^ju Nature 2000 (str. 27). V postopku so bili predloženi
dokazi, da to ni res; vpliv cementarne namre ^ sega na obmo ^je z Naturo 2000 varovana
ostenja Posavskega hribovja in na obmo ^je Kuma.

Dokaz:
PRILOGA-10: Posnetek mikrolokacije LC iz portala natura2000.eea.europa.eu kjer so
vidna obmo^ja Nature 2000.

16. Neskladje z BAT

stran 21 od 29

Stranski udeleženec opozarja na neskladje v dovoljenju. V to ^ki 2.1.1. (druga alineja) je
navedeno, da mora upravljavec zagotoviti » ^iš^enje odpadnih plinov z napravami za ^iš^enje
odpadnih plinov, ki ustrezajo najboljšim razpoložljivim tehnikam«. V to ^ki 2.1.5. pa je zahteva,
da mora »upravi avec zagotoviti, da na izpustih Z1, Z2, in Z4 niso presežene dopustne vrednosti,
dolo^ene v to^ki 2.2 izreka tega dovoljenja«. V preglednici 1 to^ke 2.2. pa so navedene
dopustne vrednosti, ki jih po njegovem vedenju ne moremo šteti za vrednosti, ki ustrezajo
^iš^enju z najboljšim razpoložljivim tehnikam.
Glede na to, da je Zasavje uvrš ^eno v I. stopnjo onesnaženosti, bi se moralo to ustrezno
odražati v preglednici 1.
ARSO je dolo ^ila nabor snovi in dopustne vrednosti emisij snovi v zrak na centralnem
izpustu razžveplalne naprave na podlagi 3. ^lena Uredbe o emisiji snovi v zrak iz naprav za
proizvodnjo cementa (Ul RS, št. 34/07) in 22., 2., 25. in 28. ^ lena Uredbe zrak.
Pri pregledu dopustnih vrednosti v razdelku 2.2.1 OVD na strani 5 je stranski udeleženec
ugotovil, da so dopustne vrednosti iz OVD neskladne z vrednostmi v Commission
Implementing Decision of 26 Marek 2013 establishing the best available techniques (BAT)
conclusions under Directive 2010/75/EU of the European Parliament and of the Council on
industrial emissions for the production of cement, lime and magnesium oxide (notified under
document C(2013) 1728) (1) z dne 9. 4. 2013, Volume 56.
onesnažilo
amoniak (NH3)
klor in hlapni kloridi (HCl)

OVD

BAT — dnevna povpre ^na
vrednost
dopustna vrednost ni< 30 — 50 mg/Nm3 (str. 18,
za SNCR)
predpisana
< 10 mg/Nm3 (str. 20)
30 mg/Nm3

fluor in njegove hlapne3 mg/Nm3
spojine (HF)

1 mg/Nm3 (str. 21)

17. Pripombe na dopustne vrednosti

c) TOC
Meritve TO ^ so izvzete iz nabora meritev tako trajnega kot ob ^asnega monitoringa (po
dolo ^bi 3. ^lena Uredbe za cementarne), kar je nedopustno.
ARSO je dobro seznanjen s problemom zelo visokimi emisije TOC iz Lafarge ^ementa, zato
je nedopustno, da v odlo ^bi ni uporabil dolo^b 30.a ^lena Uredbe-zrak, in zahteval trajnih
meritev TO ^ in dolo ^il njihove mejne masne pretoke.
LC opremo za trajne meritve za TOC že ima, saj jih je v preteklosti že izvajal. Mejna
vrednost po Uredbi zrak bi sicer bila pri 50 mg/m 3. Naslovnemu organu je dobro znano, da
obratuje LC z zelo visokimi emisijami TOC, blizu 200 mg/m 3 , ob^asno celo ve ^.
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Stranski udeleženec se ob tem sklicuje tudi na napa^no uporabo ^ementne uredbe.
Cementna Utedba v 3. ^lenu 3. to^ki namre^ govori o organskih snoveh :
» V odpadnih plinih iz pe^i za žganje cementnega klinkerja se ne ugotavlja koncentracija
amoniaka in organskih snovi, razen ^e se te snovi uporabljajo pri ^iš^enju odpadnih plinov iz pe^i
za žganje cementnega klinkerja, pri ^emer pa se mejne koncentracije za amoniak in organske
snovi, dolo^ene v skladu s predpisom, ki ureja emisija snovi iz nepremi ^nih virov onesnaževanja,
ne uporab jajo. «
Izraz organske snovi ne pomeni isto kot TOC!
Ali dikcija organske snovi v 3. ^lenu v cementni uredbi torej pomeni, da je dovoljena
neomejena emisija katerihkoli organskih snovi NH3, PAH, BTEX, klorbenzena , PCB,
itd..?!? Navedena logika naslovnega organa je o ^itno napa^na.
BREF za cementno industrijo vidi TOC kot eno od nevarnih emisij, ki jih je treba omejiti, in
celo predlaga zamenjavo surovine, ^e iz nje izvira preve^ TOC (Razdelek 4.2.6.4 v
dokumentu Best Available Techniques (BAT) Reference Document for the Production of Cement,
Lime and Magnesium Oxide 2013 Industrial Emissions Directive 2010/75/EU (Integrated
Pollution Prevention and Control).
Zato je nedopustno, da ARSO v razdelku 2.2.1, preglednica 1, ni omejil TO ^ in niti ni
predpisal meritev (razdelek 2.3.2).

d) Vsota kancerogenih spojin L, II. in III. skupine
V preglednici 1 OVD (razdelek 2.2.1) so obravnavane rakotvorne spojine samo kot vsota
snovi iz I. nevarnostne skupine rakotvornih snovi.
Stranski udeleženec opozarja,da naslovni organ ni upošteval dolo ^ b 25. ^lena Uredbe zrak v
celoti. Ker so v odpadnih plinih iz cementarne prisotne kancerogene spojine iz I., II. in III.
nevarnostne skupine je potrebno v preglednico dodati tudi:
Vsota kancerogenih spojin I., II. in III nevarnostne skupine - dopustna vrednost je 1 mg/m3

e) Amoniak
V preglednici 1 OVD (razdelek 2.2.1.) je zapisano, da mejna vrednost ni predpisana. Takšen
odpustek ima zakonsko podlago v specialni cementni uredbi (Uredba o emisiji snovi v zrak iz
naprav za proizvodnjo cementa, Ur. 1. 34/2007 z dne 17. 4. 2007).
Vendar takšen odpustek ni v skladu z BAT (Official Journal of the European Union, volume
56 , 9. april 2013), ki v razdelku 1.2.2 za amoniak pravi, da je pri rabi SN ^R dopustna
vrednost, ki jo omogo ^a najboljša dostopna tehnologija (BAT), manj kot 30 – 50 mg/Nm3.
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Stranski udeležene zahteva, da se glede amoniaka upošteva najboljše možne dostopne tehnike
za njegovo kontrolo (BAT), in da se ta omejitev postavi in dejansko izvaja trajna kontrola,
kot je napisano v zgoraj omenjenem referen ^nem dokumentu EU.
Na strani 8 v razdelku 2.3.2. med parametri trajnega monitoringa amoniaka ne najdemo, kar
je v nasprotju z razdelkom 2.2.1., kjer pod preglednico 1 piše, da je meritev amoniaka
potrebno izvajati kot trajne meritve.
V BAT (Official Journal of the European Union, volume 56 , 9. april 2013), najdemo
zapisano, da naj bi se izvajal za NH3 kontinuirni monitoring, ^e je na napravi v uporabi
SN^R (postopek za zniževanje NOX). Tudi BREF za cementno industrijo na strani 53
navaja: »Furthermore, emissions of NH3 may be cosidered to be relevant, especially when
using secondary measures/techniques for NOx reduction,e.g. SNCR.«.
Stranski udeleženec zahteva, da se v LC predpišejo trajne meritve za NH3.

f) Živo srebro
Iz dokumenta BREF za cementno industrijo je razvidno, da cementarne v Nem^iji in Avstriji
izvajajo kontinuirane meritve emisij živega srebra. V izdanem OVD je predpisan le ob ^asni
monitoring živega srebra, in sicer šest polurnih vzorcev vsako tretje(!) leto?!? Kljub temu, da
je bila ARSO tekom postopka ve ^krat seznanjena, da ima upravljavec probleme z emisijami
živega srebra, se je torej odlo ^ila za skrajno minimalni nadzor nad emisijami živega srebra.
Dokazilo: ZZV Maribor, ob ^asne meritve emisij za predhodna leta.
Stranski udeleženec zahteva, da se v LC zahteva trajni monitoring živega srebra.

g)
Talij
Kljub opozorilu stranskega udeleženca se v razdelku 4.2.2. dovoljuje uporaba škaje, kar bo
pove^alo koli^ino talija, ki bo krožil v sistemu. Kljub znanim problemom z emisijami talija iz
L^ je ARSO dovolila uporabo teh odpadkov in se odlo ^ila za minimalni nadzor nad
emisijami talija.
Na str. 56 ARSO spet ponavlja, da se težke kovine zaradi narave procesa pretežno vgradijo v
klinker. Ve^krat je bilo dokazano, da težke kovine v velikih koli ^ inah tudi izhajajo iz procesa
in da sta še posebej velik problem talij in živo srebro. V OVD predpisani nadzor je
minimalen in pravzaprav ne daje nobene varnosti okoli ^anom.

h) Benzen
Mejno vrednost za benzen dolo ^a Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremi ^nih virov
onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08, 61/09), v nadaljevanju Uredba — zrak.
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Mejna vrednost za benzen je omejena na 1 mg/m3, mejni masni prerok pa na 2,5 g/h. Nad
to mejo je torej obveza, da se predpišejo koncentracijske omejitve v mg/m3. Uredba je bila
sprejeta je bila 6.4.2007.
Nekaj dni kasneje, 17.4. 2007 je vlada sprejela specialno uredbo za cementarne: Uredba o
emisiji snovi v zrak iz naprav za proizvodnjo cementa UlRS, št. 34/2007, v nadaljevanju
Uredba-cement z namenom uveljavirve posebnih mejnih vrednosti emisij za nekatere snovi v
odpadnih plinih cementarne. Uredba - cement uzakoni mejno vrednost za benzen za
cementarne kar pet krat višje kot je to po uredbi — zrak na 5 mg/m3, ne dolo^ a pa masnega
pretoka.
Stranski udeleženec ob tem poudarja dejstvo, da je v novem OVD dolo ^en masni pretok za
benzen kar 773 g/h, kar pomeni dovoljenje za emisijo 18,5 kg benzena na dan, oz. ob
upoštevanju 8760 obratovalnih ur kar 6671 kg na leto!

18. Neuporaba 30.a ^lena Uredbe zrak
ARSO v poglavju XI. Zakonodajni okvir na strani 58 ugotavlja, da je na podlagi
dokumentov EKO 5021 in EKO 5221 na podlagi izra^una rezultatov ocene obremenitve
ugotovila »da obratovanje naprave iz to^ke 1 izreka tega dovoljenja zagotavlja, da mejne letne
koncentracije ali ciljne letne vrednosti v zunanjem zraku na merilnih mestih na obmo ^ju
vrednotenja, dolo^enem za to napravo za parametre celotni prah, dušikovi oksidi in benzen niso
presežene, s ^imer naprava izpolnjuje pogoje v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka.«
To ne drži! Iz 15. strani Poro ^ila MEIS 4 izhaja: »Celotna obremenitev izkazuje, da je kriterij
za NOx za varstvo rastlin (meja je 30 µ g/m3) kršen na postaji ARSO Trbovlje, kjer znaša
izmerjena letna vrednost 36 µ g/m3. «
Tudi v komentarju poro^ila EIMV EKO 5221 na strani 11 beremo: »na merilnem mestu
Trbovlje sta bila spodnji in zgornji ocenjevalni prag letne vrednosti NOx za varstvo rastlin
presežena. «

Glede na to, da so bile te ocene narejene celo v obdobju, ko je tovarna delovala samo manjši
del leta (83 dni), je pri ^akovati, da bodo rastline ob polnem delovanju tovarne še roliko bolj
ogrožene z NOx, ^e organ ne bo zaostril kriterijev za NOx, dolo ^enih v preglednici 6
(razdelek 2.2.7.) oz. preglednici 1 (razdelek 2.2.1.).
ARSO je o ^itno spregledala kriterij za NOx za varstvo rastlin in pojasnila: »da je upravljavec
dokazal, da naprava izpolnjuje pogoje v zvezi s kakovostjo zunanjega zraka iz prve to ^ke drugega
odstavka 5. ^lena Uredbe zrak in zato za napravo iz to ^ke l izreka tega dovoljenja ne veljajo
dolo^be 9. ^lena Uredbe zrak, kar je pogoj za dolo ^itev strožjih mejnih vrednosti na podlagi 30. a
^lena Uredbe zrak. «
Zaradi navedenega naslovni organ ni dolo ^il strožjih mejnih vrednosti na podlagi 30.a ^lena
Uredbe zrak. Stranski udeleženec meni, da je neuporaba 30.a ^ lena zaradi preseganja kriterija
za NOx za varstvo rastlin zmotna in zahteva, da naslovni organ te vtednosti zaostri.
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Navedeno ponovno pomeni nepopolno in napa ^no ugotovljeno dejansko stanje ob tem, da je
po prepri^anju stranskega udeleženca odlo ^ba tudi v tem delu obremenjena z kršitvami 7.
to^ke 2. odstavka 237. ^lena ZUP.
19. Program ocenjevanja celotne obremenitve za Lafarge Cement
OVD sloni na potrjenem Programu ocenjevanju celotne obrernenitve. V poglavju XI.
Zakonodajni okvir na strani 58 ARSO navaja, da je upravljavcu z odlo ^bo št.
35924-12/2010-3 , dne 25.3.2010 skladno z dolo ^bami 2. to^ke drugega odstavka 49. ^lena
Uredbe zrak le rega potrdila.
Stranski udeleženec ob tem dodaja: Postopek sprejemanja predloga programa ocenjevanja
celotne obremenitve je bil vprašljiv in nepregleden. Nanj je bilo v ^ asu postopka podanih ve ^
pripomb, ki pa niso bile upoštevane.
Stranski udeleženec zato predlaga, da pritožbeni organ preveri ali je bil postopek potrjevanja
pravilno voden, ali so bili vhodni dokumenti, ki so pripeljali do potrditve programa
strokovno pripravljeni, ali so podatki, ki jih upravljavec navaja v vlogi pravilni in ali jih je
ARSO preverila preden je program potrdila.

20. Splošne ugotovitve
ARSO pri izdaji tega OVD ni upošteval klju ^nih specifi ^nih dejstev, kot so:
- slabe slike javnega zdravja v Zasavju
-

lega tovarne v ozki nepreverreni dolini, kjer so pogoste inverzije,

-

sobivanje ve^ onesnaževalcev v teh dolinah,

- zaradi onesnaženja že mo ^no degradirano obmo ^je,
-

dejstva da ljudje živijo nekaj metrov stran od tovarne,

-

ljudje živijo celo nad dimnikom tovarne.

ARSO je obratovanje obravnaval zgolj po ozki v ^asih celo ožji interpretaciji od jezikovne

razlage zakona, tako da je s tega stališ ^a ARSA enako ali tovarna stoji na vrhu Kuma ali tam
kjer staji.
ARSO ni inšpekcija, ampak je oz. bi vsaj moral biti strokovni organ oz. institucija, ki mora
upoštevati vse okoliš ^ine konkretnih primerov oz. primera ter podrobnosti, ki jih splošni
predpis ne more pokrivati.
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Okoljevarstveno dovoljenje (kot navedeno že zgoraj) se izdaja z namenom. Ugotoviti
dejansko stanje in v mejah predpisov in VSEH okoliš ^ in primera izdati okoljevarstveno
dovoljenje torej dolo ^iti pogoje, ki vse navedeno upoštevajo.
Okoljevarstveno dovoljenje je namre ^ upravni akt, ki ga je leta 2004 uvedel Zakon o varstvu
okolja in je vezan na zahtevo, da mora biti vsak poseg v okolje na^rtovan in izveden tako,
da po na^elu preventive povzro ^i ^im manjšo obremenitev okolja. Namenjen je torej
varovanju življenja, zdravja, narave, okolja, itd. Povzro ^ itelj onesnaževanja mora tako za
napravo, ki onesnažuje okolje z emisijami v vodo, tla ali zrak, imeti okoljevarstveno
dovoljenje.
Ne gre torej za nek suhoparen elaborat katerega namen je ugoditi upravljavcu, temve ^ nov
upravni akt, ki generira pogoje delovanja ob upoštevanju VSEH okoliš ^in primera. Vsakršna
druga^na razlaga bi pomenila popolno izvotljenje namena in bisrva okoljevarstvenega
dovoljenja. Ne bi šlo ve^ za nikakršno okoljevarstveno dovoljenje temve ^ ugotovitveni akt,
ki bi imel naravo in vsebino zgolj in samo povzetek stanja ter popis maksimalnih emisij in
imisij. Ni^ od navedenega pa ne tvori po vsebini okoljevarstvenega dovoljenja. Naslovni
organ je dolžan in to izhaja že iz same pojmovne, jezikovne in absolutno tudi seveda
teleološke razlage pojma okolje-varstveno dovoljenje, upoštevati posebnosti pri na ^rtovanju
posega v okolje. Trenutno izdano "okoljevarstveno" dovoljenje ne vsebuje ni ^esar varstvenega
in ne okolja. Je zgolj elaborat popisa maksimalnih možnih obremenitev brez upoštevanja
dejanskega stanja, posebnosti okolja, ostalih onesnaževalcev v okolici, reliefa terena,
ugotovitev strokovnjakov medicinske stroke, izvedenca med. stroke, itd.
Ob upoštevanju kriterijev, ki jih je imela ARSO pri izdaji tega OVDja, vseh napak,
nestrokovnosti, neupoštevanju stroke, reliefa - kot vse navedeno že zgoraj in v vseh
dosedanjih vlogah stranskega udeleženca, neupoštevanju vseh pravnih aktov oz. razpoložljive
tehnologije, predmetni oz. izpodbijani OVD - izpodbijana odlo ^ba v nobenem primeru ne
dosega svojega namena, ampak je zgolj po po utemeljenem prepri ^anju stranskega udeleženca
(iz vseh razlogov kot naštetih zgoraj) sramota za Slovenijo in inštitucijo, ki ga izda, ter mo ^i
kapitala, v tem primeru multinacionalke Lafarge.
21. Zahteve

stranskega udeleženca

Glede na navedeno v pritožbi stranski udeleženec pri ^ akuje, da bo okoljevarstveno
dovoljenje, ki je predmet te pritožbe, odpravljeno, ter da organ izda novo okoljevarstveno
dovoljenje, ki bo izdelano skladno z okoljskimi predpisi, zdravstveno, meteorološko in
okoljsko stroko ter upoštevanjem na ^ela previdnosti. Podlaga za takšno odlo^ itev so lahko le
strokovno izdelane in merodajne meritve ter upoštevanje zdravstvenega vidika ter mnenj
izvedencev medicinske ter meteorološke stroke.
Stranski udeleženec zahteva bistveno (ve^kratno) zmanjšanje dovoljenih mejnih emisij.
Za teševanje problema celotnega prahu, ki vpliva na problematiko delcev PM ] 0 v Zasavju
kor degradiranem obmo ^ju, predlaga uvedbo vre ^astih filtrov, ki predstavljajo najboljšo
razpoložljivo tehnologijo in imajo ve ^jo u^inkovitost ^iš^enja kot obstoje^ i elektrofiltri. S
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takimi filtri bi L ^ po oceni stranskega udeleženca lahko dosegal vrednosti celotnega prahu
pod IO mg/m3 (vir: BAT, razdelek 1.2.5). Stranski udeleženec opozarja, da pri vre^astih
filtrih ne gre za noben presežek, pa ^ pa je to stanje tehnike, opisane v dokumentu BAT, ki
mora biti v degradiranem obmo ^ju merodajna referenca.
Stranski udeleženec ugotavlja, da je nedopustno, da se trajni monitoring TOC ukinja, ob
znanem dejstvu, da je tovarna med leti, ko se je trajni monitoring izvajal, delovala blizu ali
^ ez dovoljeno koncentracijo celo 200 mg/m3. Stranski udeleženec zahteva, da se emisije
TO ^ omejijo in sicer na vrednost pod 10 mg/m3. V kolikor to pomeni, da so sedanje visoke
emisije posledica uporabe petrolkoksa (kar stranski udeleženec trdi in dokazuje z meritvami
2002-2003), naj tovarna pa ^ ne uporablja petrolkoksa. V kolikor to pomeni, da so sedanje
visoke emisije posledica uporabe surovine, naj tovarna spoštuje dokument BAT, ki v razdelku
BREF 4.2.6.4 za takšne primere predlaga, da se takšni surovini izogibamo. Enako velja za
emisije HCl.
Glede benzena je dejstvo, da ga je treba bisrveno omejiti, saj predstavlja dovoljena
koncentracija 5 mg/m3 ob volumskih pretokih, kakršne tovarna ima, zdravstveno katastrofo
in dovoljenje za ubijanje. Glavno besedo pri benzenu mora imeti zdravsrvena stroka, ob
prednostnem upoštevanju javnega zdravja. Po najboljšem vedenju stranskega udeleženca
emisije nikakor ne bi smele presegati koncentracije 0,5 mg/m3. Že s to koncentracijo
pridemo letno na emisijo nekaj 100 kg. Zdravstveni stroki je treba prepusriti odlo ^itev, ali je
na tej lokaciji to sprejemljivo.
Stranski udeleženec zahteva, da se omeji koli ^ina emitiranega amoniaka, in sicer pod 30 mg/
Nm3, kolikor zahteva BAT, ^e je ^iš^enje NOx izvedeno s SNCR, kot je izvedeno v primeru
LC.
Stranski udeleženec opozarja, da je dovoljena koncentracija NOx (izražen kot NO2) s 500
mg/m3 bistveno previsoka za ozke zasavske doline, v katerih se redno pojavlja inverzija in
zimski smog, katerega eden od klju ^nih povzro ^iteljev so tudi NOx. Problem NOx je
razviden tudi na imisijskem monitoringu. Stranski udeleženec meni, da je ob trenutnem
stanju tehnike možno spustiti mejo na 200 mg/m3 ali manj.
Stranski udeleženec zgroženo ugotavlja, da je v OVD predviden ob ^asni monitoring emisij
ve^ine onesnažil na 3 leta!.!! Ob znanem dejstvu, da ima Lafarge težave s težkimi kovinami in
organskimi strupi, ter dejstvu, da sta stranski udeleženec in društvo Eko krog v preteklosti na
ro pristojno ministrstvo ve ^krat opozorila, je to ABSOLUTNO nedopustno. Stranski
udeleženec zahteva, da se ob^asne meritve izvajajo vsaj dvakrat letno, pri ^emer je onesnažila,
za katera je znano, da ima Lafarge z njimi probleme, obstajajo pa merilne naprave, s katerimi
je to mogo ^e, treba meriti trajno in kontinuirano (tak je npr. benzen).
Stranski udeleženec domneva, da bo ob sedanji tehni ^ni opremljenosti cementarne manjše
emisije najhitreje mo ^ dose^i ob zmanjšanju dovoljene kapacitete klinkerja iz 1250 ton/
dnevno pod projektiranih 1000 ton/dnevno, ob so ^asni omejitvi koncentracij dopustnih
vrednosti, spremljanih s trajnim monitoringom.
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Na koncu stranski udeleženec poudarja, da je dokaz, da je možno dosegati nizke emisije,
uspešna sanacija emisij SO2 iz LC leta 2007. Emisije SO2 so v preteklosti predstavljale na
videz nerešljiv problem, nakar je inšpekcija z odlo ^bo zahtevala, da tovarna problem sanira in
to postavila kot pogoj za nadaljnje obratovanje tovarne. Po izgtadnji odžveplevalne naprave je
problem žvepla postal minoren.
Stranski udeleženec je prepri ^an, da je vse zgoraj omenjene zahteve absolutno možno dose ^i
ter zagotoviti tako sobivanje tovarne kot Zasavcev. Klju ^no pri tem je samo to, koliko dolgo
se bo še dopuš ^alo žrtvovanje Zasavcev. Kakšna je torej to ^ ka preloma med ceno BAT
tehnologije za stranko in vra ^unane ^loveške žrtve za Zasavje.
Glede na vse navedeno stranski udeleženec predlaga kot uvodoma.
Ljubljana, 6. feb. 2014

Uroš Macerl po poobl.
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