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Zveza:      e-pošta, z dne 25. 2. 2015 
 
 
 
Pozdravljeni, 
 
pošiljamo vam odgovor na vaša vprašanja.  
 

1. V skladu s sodbo upravnega sodišča ima Lafarge cement prepoved uporabe 
petrolkoksa. Ali ste prejeli prijavo, da Lafarge kljub prepovedi uporablja petrolkoks? 

2. Kako in kdaj boste ukrepali? 
3. Zanima me ali v tem trenutku, lahko Lafarge obratuje oziroma uporablja kakršno koli 

gorivo? 
 

ODGOVOR 
 
Inšpekcija za okolje Inšpektorata RS za okolje in prostor je v družbi Lafarge Cement d. o. o. 
včeraj (25. 2. 2015) opravila nenapovedan inšpekcijski nadzor. Ugotovljeno je bilo, da so 20. 2. 
2015 pričeli z ogrevanjem peči, kjer so kot gorivo uporabljali ekstra lahko kurilno olje. 22. 2. 
2015  v popoldanskem času so pričeli s proizvodnjo klinkerja in kot gorivo pričeli uporabljati 
petrolkoks. Iz poročil o trajnih meritvah (protokol dnevnega poročila) je razvidno, da emisije 
snovi v zrak ne presegajo zakonsko določenih mejnih vrednosti.  
 
Družbi Lafarge Cement d. o. o. je bilo s strani Agencije RS za okolje (ARSO), 23. 12. 2014 
izdano Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov. Sestavni del izreka dovoljenja je tudi Načrt 
monitoringa emisij toplogrednih plinov. V načrtu so med drugim določena goriva, ki se lahko 
uporabljajo v napravah, in sicer: črni premog, ekstra lahko kurilno olje, plinsko olje (diesel). V 
navedem dovoljenju kot goriva ni navedenega petrolkoksa. 
 
V izreku je tudi določeno, da dokler ni to dovoljenje dokončno, velja Dovoljenje za izpuščanje 
toplogrednih plinov iz leta 2009, spremenjeno z odločbo iz leta 2010 in Odločbo o odobritvi 
načrta monitoringa  z dne 19. 11. 2013, kjer je kot gorivo, ki se lahko uporablja v rotacijski 
peči navedeno tudi gorivo petrolkoks.  
 
Dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov z dne 23. 12. 2014 še ni dokončno, ker je 
družba Lafarge Cement nanj podala pritožbo. Pritožbo obravnava Ministrstvo za okolje in 
prostor. 
 
S spoštovanjem, 
 

Ministrstvo za okolje in prostor 

Andrej Peroša 

Kanal A 

andrej.perosa@kanal-a.si 


