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ZADEVA: Študija Delež velikih nepremičnih virov emisij pri obremenjevanju zraka v Zasavju
ter njihov vpliv na kakovost zraka v Zasavju ter nekonstruktivnost, neresnost in pristranost
predstavnika Ministrstva za okolje in prostor Mateja Gasperiča

Spoštovani,

spodaj podpisani predstavniki Koalicije za zdravo okolje Zasavja smo včeraj, 9. 7. 2007, na
izrednem sestanku Delovne skupine za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju predsedniku
delovne skupine Mateju Gasperiču in ostalim prisotnim razdelili pisne pripombe na študijo
Delež velikih nepremičnih virov emisij pri obremenjevanju zraka v Zasavju ter njihov vpliv na
kakovost zraka v Zasavju. pri pojasnjevanju naših pripomb smo s strani vašega predstavnika v
delovni skupini Mateja Gasperiča znova naleteli na skrajno neprimerno vedenje. že dlje časa
namreč opažamo, da Gasperič opravlja vlogo nekakšnega advokata Lafarge Cementa, pri tem pa
je skrajno posmehljiv in aroganten do vseh pobud, ki za Lafarge Cement niso ugodne - in tako je
bilo tudi včeraj. Na pripombah, le-te so priložene temu dopisu, bomo vztrajali do konca. Vemo,
da se bo nekaterim od njih hitro ugodilo, vendar pa vse kaže na to, da bodo ključne pripombe
vseeno naletele na gluha ušesa. Naj navedemo le dve od njih:

Prvič (to pripombo smo konkretizirali na včerajšnjem sestanku), za oceno emisij iz peči za
žganje klinkerja v Lafarge Cementu se morajo uporabiti tudi podatki trajnih meritev
emisij (Na uporabi podatkov trajnih meritev emisij vztrajamo zato, ker ti podatki največ
povedo o emisijah in ker se na njih naslanja tako Inšpektorat RS za okolje in prostor
(priložena kopija dopisa inšpektorata) kot tudi sanacijski program za Lafarge Cement
(priložena kopija dela sanacijskega programa).)
in drugič, vsi podatki, ki 80 bili uporabljeni v študiji, morajo biti dostopni vsem članom
delovne skupine. (Da morajo biti podatki, ki so bili uporabljeni v študiji, dostopni tudi vsem
članom delovne skupine, pa vrerjetno ne velja posebej argumentirati; še posebej vsled
dejstvu, da se je izdelovalec pri izdelavi študije večkrat hudo zmotil tako pri uporabi kot pri
interpretaciji podatkov (večkrat smo ga opozorili na napačno navajanje merskih enot,
uporabo napačnih podatkov ipd.) inje dodatna kontrola nujna.)

Glede vašega predstavnika v delovni skupini Mateja Gaperiča - ta je tudi predsednik delovne
skupine - pa tole. Opozorili smo vas že, da Gasperič grdo manipulira z vsebino zapisnikov
sestankov delovne skupine, praviloma v škodo predstanikov Koalicije za zdravo okolje Zasavja,
sedaj pa vas opozarjamo še na njegovo skrajno neodgovornost. Gasperič je na sestankih delovne



skupine nekonsistenten pri svojih stališčih, pri tem pa se ma obnašati skrajno neprimerno. Na
primer, enkrat jasno, glasno in neverjetno žaljivo zasmehuje Inšpektorat RS za okolje in prostor
ali pa Agencijo RS za okolje, drugič pa ti dve ustanovi obravnava kot edini strokovni in
nezmotljivi. Ugotovili smo, in to je sedaj res že več kot očitno, da so stališča Gasperiča v popolni
harmoniji s stališči predstavnikov Lafarge Cementa - edino tu kaže Gasperič svojo
konsistentnost.

In sedaj še dejstvo, ki nas je šokiralo. Matej Gasperič je ustanovitelj in bivši lastnik lE
Energis, ki je sedaj izdelovalec študije Delež velikih nepremičnih virov emisij pri
obremenjevanju zraka v Zasavju to njiJwv vpliv na kakovost zraka v Zasavju. Vemo, da je lE
Energis vmes spremenil status in da ima sedaj drugega lastnika, vendar se kljub temu
zgrozimo ob zelo očitn~ predpostavki, da vaši podrejeni svojo službo ter žalostno agonijo
Zasavja izrabljajo predvsem v prikrito poslovno korist svojih prijateljev (in verjetno tudi
svojo). Dejstvo, da so člani delovne skupine (v obliki komisije) sami izbrali IE Energis kot
najcenejšega izvajalca, pri tem nima nobenega pomena, saj Gasperič nikomur ni povedal, da gre
za podjetje, katerega ustanovitelj in bivši lastnik je on sam. Če bi člani delovne skupine to vedeli,
IE Energis zagotovo ne bi bil izbran za izvajalca te študije.

Prosimo vas, da zapisano dobro premislite in na podlagi svoje najboljše vesti ukrepate, najmanj
kar je, pa da Mateja Gasperiča, kot predstavnika Ministrstva za okolje in prostor v Delovni
skupini za izboljšanje kakovosti zraka v Zasavju, nadomestite z nekom primernejšim.

S spoštovanjem!

Koalicija za zdravo okolje Zasavja

Za: Dejan Baš, Boštjan Pihler in Metka Jenčič Medvešek
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