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Zadeva: Kontrola kapacitete pe č i v Lafarge Cementu - četrtič

Spoštovani,

še kar naprej se izogibate natan čnim pojasnilom, kako nadzirate spoštovanje postavljenih
omejitev pri kapaciteti pe č i v Lafarge Cementu in nas namesto z jasnimi odgovori na vsako
posamezno vprašanje odpravite kar s splošnimi in zavajajo čimi pojasnili. Tako ste nam na
primer v dopisu št.: 06117-77/2011, z dne 19. 8. 2011, najprej priznali, da ste v Lafarge
Cementu v okviru rednega in izrednega nadzora preverjali kapaciteto pe či, tj. kapaciteto
proizvodnje klinkerja na dan. Ko smo vas zato vprašali, kako to po čnete, ste nas v dopisu št.:
06117-77/2011, z dne 23. 9. 2011, brez kakršne koli obrazložitve usmerili na dnevna poro č ila
trajnega emisijskega monitoringa. In ko smo vas na koncu vprašali, če je podatek o koli č ini
proizvedenega klinkerja zapisan na tem in tem mestu omenjenega poro č ila in če znaša toliko in
toliko, ste nas v zadnjem dopisu št.: 356-02-11-369/2005, z dne 7. 11. 2011, odpravili s
pojasnilom, da lahko odgovore v zvezi z vprašanji o posameznih parametrih v zapisu
omenjenega poročila pridobimo le pri njegovem izvajalcu. Pa saj vendar vi opravljate nadzor v
Lafarge Cementu, torej vam mora biti jasno, kje v poro č ilih in kakšni so podatki, ki jih nadzirate.
Z razli čnimi vprašanji se že od julija naprej obra čamo na vas ravno zato, da nam pojasnite, kako
konkreten nadzor v Lafarge Cementu opravljate in kakšni so rezultati tega nadzora. Vi pa se že
štiri mesece izogibate konkretnim pojasnilom.

Še enkrat poudarjamo: iz razloga, da kot laična zainteresirana javnost ne bi storili napak pri
interpretaciji podatkov in na tej podlagi podali krivi čnih zaključkov oz. sodb, se na vas obračamo
z naslednjimi konkretnimi vprašanji in vas prosimo za konkretne nedvoumne odgovore:

1. Ste kapaciteto naprave v Lafarge Cementu preverjali s pomo čjo poroč il trajnega
emisijskega monitoringa?



2. Ste kapaciteto naprave v Lafarge Cementu preverjali kako druga če kot z vpogledom v
poroč ilo trajnega emisijskega monitoringa?

3. S kakšno kapaciteto, tj. koli č ino proizvedenega klinkerja, je Lafarge Cement obratoval
dne 18. marca 2011? To ste preverjali vi, zato nam prosim sporo č ite, kaj ste vi ugotovili.

4. S kakšno kapaciteto, tj. koli č ino proizvedenega klinkerja, je Lafarge Cement obratoval
dne 23. marca 2011? To ste preverjali vi, zato nam prosim sporo č ite, kaj ste vi ugotovili.

5. S kakšno najvišjo kapaciteto, tj. koli č ino proizvedenega klinkerja, je Lafarge Cement
smel obratovati dne 18. in 23. marca 2011?

Prosimo, da odgovore oštevil č ite enako kot mi naša vprašanja, da bo nedvoumno, kateri
odgovor zadeva katero vprašanje. To vas že vseskozi prosimo, a se tega no čete držati.

Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo!

Uroš Macerl
predsednik društva Eko Krog

V vednost:
-	 Urad varuha č lovekovih pravic
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