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V zvezi z vašim zgoraj navedenim dopisom, s katerim se obra^ate na IRSOP z ve ^ vprašanji v
zvezi z nadzorom kapacitete naprave v Lafarge Cement d.o.o. in nanje pri ^akujete konkretne
odgovore, vam posredujemo slede ^e odgovore:
Vaša vprašanja 1.. 2.. 3.. 4. in 5.:
V zvezi z nadzorom kapaciteto pe ^i smo vam že pojasnili, da je glede na predpise, ki jih nadzira
inšpekcija za okolje, kapaciteta pe ^ i oziroma proizvodnja zmogljivost za naprave za proizvodnjo
cementnega klinkerja v rotacijskih pe ^eh tisti parameter. ki zgolj dolo ^ a ali je neka naprava
opredeljena kot naprava, ki lahko povzro ^a onesnaženje okolja ve ^jega obsega (IPPC naprava)
ali ne. Ponovno pojasnjujemo. da inšpekcija za okolje v okviru nadzora zavezanca ne preverja
kapacitete pe^i oziroma koliko je znašala proizvodnja klinkerja za vsak posamezen dan v letu in
tudi ne razpolaga s podatkom, koliko je znašala proizvodnja klinkerja za vsak dan v letu 2011.
kar je razvidno tudi iz vseh inšpekcijskih zapisnikov, kateri so vam že bili posredovani.
Ob tem naj tudi pojasnimo, da ima v dnevnem poro ^ilu o trajnih meritvah emisije snovi v zrak
zavezanec poleg predpisanih parametrov naveden tudi parameter oziroma koli ^ ino surovine. ki
se dozira v napravo, ki pa ni obvezna sestavina dnevnega poro ^ ila, ampak le eden izmed
obratovalnih parametrov.
Vaša vprašanja 6. in 7.:
Odgovori na vprašanji so razvidni iz predpisa, ki dolo ^a vrsto dejavnosti in naprav. ki lahko
povzro ^ajo onesnaženje ve ^jega obsega in za katere morajo njihovi upravljavci pridobiti
okoljevarstveno dovoljenje, to je Uredba o vrstah dejavnosti in naprav, ki lahko povzro ^ajo
onesnaževanje okolja ve ^jega obsega (Uradni list RS , št. 97/04 71/07. 122/07). vrste
dejavnosti oziroma naprave ter proizvodnje zmogljivosti pa so navedene v Prilogi 1 omenjene
uredbe.
Ob tem naj pojasnimo. da je inšpektor za okolje dolžan v okviru svojih pristojnosti nadzorovati
izvrševanje predpisov s svojega delovnega podro ^ja, nima pa pristojnosti, da bi jih strokovno
kornentiral, kar je v pristojnosti zakonodajalca.
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