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IKA SLOVEREPUBL NIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR

AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova 1b, 1001 Ljubljana p.p.2608

tel.: +386(0)1 478 40 00 fax.: +386(0)1 478 40 52

Stevilka : 35407 -1 0412006-220
Datum: 9.5.2Q11

Na podlagi 154. dlena Zakona o splo5nem upravnem postopku (Uradni list RS, 3t.24106-
ZUP-UPB2, 105106-ZUS-1 126107, 65/08 in 8/10) razpisuje Ministrstvo za okolje in prostor,
Agencija RS za okolje, Vojkova 1b, 1000 Ljubljana, v postopku izdaje okoljevarstvenega
dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroda onesnaZevanje okolja vedjega obsega
stranki LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5,1420 Trbovlje

USTNO OBRAVNAVO

zaradi zagotovitve moZnosti stranki LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420
Trbovlje, stranski udeleZenki Obdini Trbovlje, Mestni lrg 4, 142Q Trbovlje in stranskemu
udeleZencu Macerl Uro5u, Ravenska vas 26 a, 1410 Zagorje ob Savi, da se lahko izjasnijo
o vseh dejstvih in okoli56inah, ki so pomembne za odlodanje.

Obravnava bo v petek, dne 20. 5.2011 na sedeiu Agencije RS za okolje, Vojkova {a,
1000 Ljubljana, v veliki sejni sobi v lV. nadstropju, s pridetkom ob 10.00 uri.

Predmet ustne obravnave je ugotovitev vseh dejstev in okoli5din pomembnih za odloditev v
postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroda
onesnaZevanje okolja vedjega obsega - za napravo za proizvodnjo cementa upravljavcu
naprave LAFARGE CEMENT, d.o.o., Kolodvorska cesta 5, 1420 Trbovlje (v nadaljevanju:
upravljavec).

V skladu z napotilom Upravnega sodi6da Republike Slovenije iz sodbe 5t. I U 212010-51 z
dne 17. 2. 2011 mora naslovni organ opraviti primerjavo dovoljenih oz. zakonitih parametrov
obratovanja naprave na dan uveljavitve Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko
povzrodajo onesnaZevanje okolja vedjega obsega (Uradni list RS, 97104,71107 in 122107, v
nadaljevanju: IPPC uredba), s tistimi, ki jih upravljavec naprave navaja v zahtevi za izdlo
dovoljenja. Le de so ti parametri identidni, lahko zakonito izpelje poenostavljeni postopek
izdle dovoljenja v skladu z dolodbo 1. odstavka 90. dlena Zakona o spremembah in
dopolnitvah Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, st. 70/08, ZVO-18).



Z namenom ugotovitve obsega obstojede napraveZ namenom ugotovitve obsega obstojede naprave na dan uveljavitve IPPC Uredbe,
naslovni organ poziva upravljavca, da na ustni obravnavi predloZi dokazila, iz katerih bo

razvidno, katere nepremidne tehnolo5ke enote predmetne naprave so na dan uveljavitve
IPPC Uredbe 2e obratovale oz. za katere nepremidne tehnolo5ke enote je upravljavec Ze

pridobil pravnomodno gradbeno dovoljenje (navedba Stevilke in datuma izdanega
gradbenega dovoljena), in sicer najmanj za:

Vabimo vas, da se zaradi varstva svojih pravic in pravnih koristi osebno udeleZite ustne
obravnave ali po5ljete svojega pooblaidenca, ki mora predloZiti pooblastilo za zastopanje.

V primeru, da se iz opravi6ljivega vzroka temu vabilu ne morete odzvati, vas prosimo, da
takoj po prejemu vabila oziroma takoj, ko izveste za vzrok zaradi katerega se vabilu ne

boste mogli odzvati, to sporodite naslovnemu organu in hkrati predloZite dokazilo, ki

opraviduje izostanek, tazen de to ni mogode. Ce stranka dokazila ne predloZi, deprav, bi bilo

to mogode, se Steje, da izostanek ni opraviden.

ee k ustni obravnavi ne pride stranka, ki je s svojo zahtevo zadela postopek, deprav je bila

v redu povabljena, pa se ne more domnevati, da je stranka umaknila zahtevo, opravi
uradna oseba glede na okoliSdine primera obravnavo brez stranke ali pa jo preloZi.

S spo5tovanjem,

Vabljeni:
. Odvetnica Breda Razdev5ek, Dalmatinova 11, 1000 Ljubljana (za Lafarge Cement,

d.o.o., Kolodvorska cesta 5,1420 Trbovlje)- osebno
o UroS Macerl, Ravenska vas 26 a, 1410 Zagorie ob Savi - osebno
r Obdina Trbovlje, Mestni lrg 4, 1420 Trbovlje - osebno

Dr. Silvo Zlfntn
NERALNI DIREKTOR


