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Zadeva: Zahteva za uvedbo inšpekcijskega nadzora zaradi uporabe nedovoljene vrste goriva
v Lafarge Cement d.o.o. Trbovlje

Spoštovani!

Prejeli smo vašo vlogo z dne 7. 1. 2014, v kateri nas zaprošate za pojasnila in dopolnitve našega
odgovora glede uporabe uporabe petrolkoksa kot goriva pri proizvodnji cementa v cementarni
Lafarge Cement d.o.o. v Trbovljah, ki ga vsebuje dopis številka 0618-70/2013/147. Pojasnila vam
podajamo po vrsti, kakor si sledijo posamezne to čke v vaši vlogi.

1. Na Inšpektoratu RS za kmetijstvo in okolje (IRSKO) menimo, da sme zavezanec Lafarge
Cement d.o.o. trenutno uporabljati vsa tista goriva, ki jih je lahko uporabljal v času, ko je podal
vlogo za izdajo okoljevarstvenega dovoljenja (OVD), torej v letu 2006. Če bo OVD izdano
(pravnomočno), bo v njem dolo čeno tudi, katera goriva se lahko uporabljajo v naprave. katere
upravljavec je zavezanec. Ker pa o vlogi zavezanca doslej še ni bilo pravnomo čno odlo čeno pri
čemer razlogi za to niso na njegovi strani, je treba, kot re čeno, stanje v času podaje vloge jemati
za dopustno. Pravna podlaga za tako stališ če je 172. č len Zakona o varstvu okolja (ZVO-1). Na
splošno pa menimo, da je mogoče uporabljati le tista goriva, katerih uporaba ni prepovedana,
seveda zgolj na na čin in v obsegu, ki ju glede na okolišč ine posameznega primera dopuš čajo
določbe zakonskih in podzakonskih predpisov ter s strani pristojnih organov izdanih upravnih
aktov.

2. Nikjer v dopisu številka. 0618-70/2013/147 ni postavljena trditev, da naj bi bil petrolkoks v

določenem predpisu opredeljen kot »obi čajno gorivo«. Ta izraz v celotnem besedilu dopisa
sploh ni uporabljen. V dopisu se tudi nismo sklicevali na kakršenkoli predpis, ki naj bi
opredeljeval »običajna goriva« ter le-ta razločeval od goriv, ki se brez posebnega dovoljenja ne

smejo uporabljati.



3. Ponovno poudarjamo, da je zavezanca Lafarge Cement d.o.o. treba obravnavati kot upravljavca
obstoječe naprave v skladu z določbo drugega odstavka 172. č lena ZVO-1, ki obstoje čo napravo
opredeljuje kot napravo, ki obratuje na dan uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 68. č lena
tega zakona ali je bilo pred njegovo uveljavitvijo zanjo pridobljeno pravnomo čno gradbeno
dovoljenje po predpisih o graditvi objektov. Na podlagi prvega odstavka 172. č lena ZVO-1 je
moral tako zavezanec pridobiti okoljevarstveno dovoljenje (OVD) najkasneje do 31. 10. 2007.
Obveznosti prijave naprave in vložitve vloge je zavezanec pravočasno izpolnil, pri tem pa na
dejstvo, da je bilo OVD izdano šele 23. 7. 2009, ni mogel vplivati, saj so bili razlogi za takratno
zamudo na strani ministrstva. Tudi s sodbo je bilo OVD odpravljeno iz razlogov. ki so bili prav
tako na strani ministrstva. Naprava potemtakem lahko kot obstoječa naprava obratuje v obsegu
in na način, na kakršnega je obratovala na dan uveljavitve predpisa iz četrtega odstavka 68.
č lena ZVO-1.

Obstoj obveznosti presoje vplivov na okolje, iz 55. č lena Zakona o varstvu okolja iz leta 1993,
neposredno ni nujno vplival na dopustnost uporabe dolo čenega goriva samega po sebi, temve č
je prvi odstavek omenjenega č lena določal, da se z njo ugotavlja sprejemljivost posameznih
nameravanih posegov v okolje glede na njihove dolgoro čne, kratkoročne, posredne in
neposredne posledice za okolje z vidika najmanjše možne spremembe naravnih razmer v okolju

oziroma z vidika najve čjih možnih zahtevanih vrednosti varstva okolja.

Ker je Odlok o prostorskih in ureditvenih pogojih za obmo čje urejanja P 6/1 - Cementarna
(UVZ, št. 11/94 in 13/02) obč inski predpis , IRSKO ni pristojen za nadzor nad izvajanjem
njegovih določb. Predvidevamo. da je ta naloga v pristojnosti Medob č inskega inšpektorata in
redarstva Zasavje.

4. Pojasnilo oziroma stališ če v zvezi s četrto točko vaše vloge je razvidno iz zgornjih navedb.

Lep pozdrav.

mag)-Jana Miklavč ič
direktorica Inšpekcije za okolje in naravo
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