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Inšpektorat RS za okolje in prostor
Dunajska cesta 47

1000 Ljubljana

Zadeva: Kontrola kapacitete peč i v Lafarge Cementu - peti č

Spoštovani,

v vašem dopisu št.: 356-04-02-03-581/04/216, z dne 19. 11. 2011, nam spet niste odgovorili na
nobeno od petih zastavljenih vprašanj, temve č ste nas malomarno odpravili z lažjo, da ste nam
na navedeno vprašanje že odgovorili (vprašanje ni bilo eno). Zato se s temi konkretnimi
vprašanji še enkrat obra čamo na vas in vas ponovno prosimo za konkretne odgovore - v
nobenem od vaših dosedanjih dopisov ni nikjer zapisan konkreten odgovor na katero od teh
petih vprašanj:

1. Ste kapaciteto naprave v Lafarge Cementu preverjali s pomo čjo poroč il trajnega
emisijskega monitoringa? Prosimo, da nam odgovorite le za DA ali NE.

2. Ste kapaciteto naprave v Lafarge Cementu preverjali kako druga če kot z vpogledom v
poroč ilo trajnega emisijskega monitoringa? Prosimo, da nam odgovorite le za DA ali NE.

3. S kakšno kapaciteto, tj. koli č ino proizvedenega klinkerja, je Lafarge Cement obratoval
dne 18. marca 2011? Prosimo, da nam odgovorite s številko v tonah na dan.

4. S kakšno kapaciteto, tj. količ ino proizvedenega klinkerja, je Lafarge Cement obratoval
dne 23. marca 2011? Prosimo, da nam odgovorite s številko v tonah na dan.

5. S kakšno najvišjo kapaciteto, tj. koli č ino proizvedenega klinkerja, je Lafarge Cement
smel obratovati dne 18. in 23. marca 2011? Prosimo, da nam odgovorite s številko v
tonah na dan.



V vašem zadnjem dopisu (št.: 356-04-02-03-581/04/216, z dne 19. 11. 2011) ste zapisali, »da je
glede na predpise, ki jih nadzira inšpekcija za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor,
kapaciteta peči oziroma proizvodna zmogljivost za naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja
v rotacijskih pečeh tisti parameter, ki določa ali je neka naprava opredeljena kot naprava, ki
lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC naprava) ali ne. Ni pa to
parameter, ki bi bil predmet nadzora v smislu vrednotenja stanja emisij snovi v zrak iz te
dejavnosti. «.

O tem, kakšen pomen ima za vas parameter kapacitete pe č i, vas nikdar nismo spraševali, a ste
se, namesto, da bi odgovorili na vsaj eno od zastavljenih petih vprašanj, raje razpisali okrog
tega. V zvezi s tem vam sedaj postavljamo dodatni vprašanji:

6. Kateri predpisi in v katerih to čkah (odstavkih, alinejah ipd.) pravijo, da je kapaciteta
peč i oziroma proizvodna zmogljivost za naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v
rotacijskih pečeh tisti parameter, ki dolo ča ali je neka naprava opredeljena kot naprava, ki
lahko povzroča onesnaževanje okolja večjega obsega (IPPC naprava) ali ne. ni pa to
parameter, ki bi bil predmet nadzora v smislu vrednotenja stanja emisij snovi v zrak iz te
dejavnosti?

7. Kateri predpisi in v katerih točkah (odstavkih, alinejah ipd.) pravijo, da kapaciteta pe č i
oziroma proizvodna zmogljivost za naprave za proizvodnjo cementnega klinkerja v
rotacijskih pečeh ni tisti parameter, ki bi bil predmet nadzora v smislu vrednotenja stanja
emisij snovi v zrak iz te dejavnosti?

Prosimo, da odgovore oštevil čite 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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