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Agencija RS za okolje 
Vojkova 1b,  1001 Ljubljana 
 
Zadeva: Poročilo izračunov po metodi EMEP/CORINAIR; dve zahtevi 
 
Spoštovani! 
 
V zvezi z izjavo ministra Žarniča objavljeno dne 12.11.2010: 
"Kar pa tiče moje navedbe letne količine izpusta celotnega prahu za IGM Zagorje (po evidencah 
ARSO 62.454 kg), je ARSO omenjene izpuste izračunal na osnovi metodologije EMEP/CORINAIR z 
uporabo emisijskih faktorjev, ki so po strokovnem mnenju ARSO optimalni za oceno posameznih 
kategorij virov izpustov prahu in obsegajo poleg zajetih izpustov prahu tudi razpršene vire prahu," 
ter navedbo na vaši spletni strani, da Agencija RS za okolje letno pripravlja državne evidence emisij 
onesnaževal v zrak po metodologiji EMEP/CORINAIR, ki je zahtevana za poročanje o emisijah v 
skladu z ratificirano Konvencijo o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja (CLRTAP) ter 
njenimi Protokoli in za izpolnjevanje zahtev iz Direktive 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah 
emisij za nekatera onesnaževala zraka (Direktiva NEC), zahtevamo (1) javno objavo kompletnega 
podrobnega poročila državne evidence za leti 2008 in 2009 po metodologiji EMEP/CORINAIR 
za vse vire in za vsa onesnaževala. Sporočite nam, kje si to objavo lahko ogledamo. 
 
Sporne emisije IGM, o katerih je govoril minister Žarnić, so objavljene v poročilu Opredelitev virov 
delcev PM10 v Zagorju ob Savi, vendar iz poročila ni moč razbrati načina izračuna emisij iz 
posameznih virov. V omenjenem poročilu so emisije iz Lafarge Cementa velikodušno popolnoma 
spregledane. 
 
Kakovost zraka in korektno ovrednotenje emisij je za življenje v Zasavju odločilnega pomena. 
Prepričani smo, da ste strokovnjaki ARSO zavedli ministra Žarnića z zavajajočimi podatki o 
razpršenih emisijah samo za eno podjetje. Nosilka omenjenega poročila mag. Tanja Bolte je kot sestra 
vodje službe za ekologijo v Lafarge Cementu ponovno postavljena v položaj, kjer se upravičeno 
postavi sum vplivanja na odločitve uradnikov in nerealno prikazovanje dejanskega stanja v Zasavju. 
 
Za podjetji IGM Zagorje in Lafarge Cement zato zahtevamo (2), da nam v pisni obliki 
posredujete poročilo s podrobno primerjavo emisij onesnaževal obeh podjetij, podrobno razlago 
ocene oziroma izračuna emisij, natančno navedbo virov podatkov, ki so bili uporabljeni za oceno 
emisij oziroma izračun emisij, in sicer za vsa onesnaževala: SO2, NOx, VOC, NH3, delce (TSP, 
PM10, PM2,5), CO, benzen, težke kovine, dioksine, furane, PAH, POP, itd.. Poročilo naj vsebuje tudi 
podrobno razlago izračuna razpršenih emisij po metodi EMEP/CORINAIR za celotni prah (TSP), 
delce PM10 in PM2,5. 
 
Lep pozdrav,  Uroš Macerl 

predsednik društva Eko Krog 
 

V vednost: 
-  Minister za okolje in prostor 

- Varuhinja človekovih pravic 
- Mediji 


