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Zadeva: Lafarge Cement d.o.o., Trbovlje

Zveza: vaš dopis št. D-40/11 z dne 6. 10. 2011

Spoštovani,

Dne 14. 10. 2011 smo prejeli navedeni dopis, v katerem navajate vaša stališ ča glede poroč il
trajnega emisijskega monitoringa v družbi Lafarge Cement d.o.o., katera smo vam že poslali.
Ponavljate tudi vprašanja v zvezi s postopki inšpekcije za okolje pri navedeni družbi.

Glede na dejstvo, da so vam bila pojasnila v zvezi z na č inom in vsebino inšpekcijskega nadzora
pri inšpekcijskem zavezancu Lafarge Cement d.o.o. podana že v ve č pisnih odgovorih. nazadnje
v dopisu št. 06117-77/2011 z dne 23.9.2011, da ste bili z ugotovitvami nadzora pri zavezancu
redno seznanjeni tudi iz inšpekcijskih zapisnikov, katerih kopije ste prav tako prejeli, enako tudi
poroč ila trajnega emisijskega monitoringa emisije snovi v zrak, k že pojasnjenemu in
posredovanemu ni ve č kaj dodati.

3 zvezi z vprašanji o posameznih parametrih v zapisu dnevnega poro čila trajnega emisijskega
monitoringa lahko povemo. da odgovore na vaša vprašanja lahko pridobite le pri izdelovalcu
poroč ila.

Seznanjeni ste bili že tudi z dejstvom, da Lafarge Cement d.o.o. obratuje v skladu s 172. č lenom
Zakona o varstvu okolja, ki ureja vprašanja obratovanja tovrstnh naprav pred pridobitvijo
okoljevarstvenega dovoljenja.

3 dopisu tudi sami ponavljate, da je osnova za obratovanje Lafarge Cementa d.o.o. uporabno
dovoljenje. v katerem je opredeljena tehnološka linija za proizvodnjo cernentnega klinkerja 1.000
ton na dan.

Glede vaše navedbe, da naj bi Lafarge Cement d.o.o. za 100 % presegal z uporabnim
dovoljenjem dovoljeno kapaciteto proizvodnje klinkerja, lahko le povemo, da vaša navedba ne
drži. O dejanski dnevni proizvodnji ste prejeli že ve č informacij, o tem vas je obvestila tudi
inšpektorica za okolje.

O izdanih gradbenih in uporabnih dovoljenjih ste prav tako prejeli že ve č odgovorov. Za objekte in
naprave Cementarne Trbovlje so bila ta izdana predvsem v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja
in vse do danes.



Za rekonstrukcijo objektov in naprav Cementarne, vklju čno s tehnološko linijo za proizvodnjo

cementnega klinkerja, je bilo uporabno dovoljenje izdano v letu 1987.

Od tedaj dalje je bilo za novogradnje manjših objektov in naprav v obmo čju cementarne,

predvsem v zvezi s pridobivanjem in transportom mineralne surovine in transportom cementa

izdanih ve č gradbenih in uporabnih dovoljenj - tako v devetdesetih letih kot po letu 2000.

Glede večje proizvodnje, kot je ta navedena v uporabnem dovoljenju, lahko pojasnimo, da se v

skladu z določbami Zakona o graditvi objektov lahko izvedejo dolo čena investicijsko vzdrževalna

dela, za kakršna gradbeno dovoljenje ni potrebno pridobiti. Pri tem pa se lahko tehnološke

naprave posodobijo oziroma izvedejo druge njihove izboljšave, s katerimi se doseže tudi ve čja
proizvodnja. čeprav se sicer velikost in zmogljivost naprav ne poveča

S spoštovanjem..

Aleksandra Velkovrh
Glavna inšpektorica RS za okolje in prostor

Pripravila:

Srečko Valič , direktor Inšpekcije za prostor

Jana Miklavč ič , direktorica Inšpekcije za okolje in naravo
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