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

Spoštovani,

ker se vztrajno izogibate natan čnim pojasnilom, kako nadzirate spoštovanje postavljenih
omejitev pri kapaciteti pe či v Lafarge Cementu, in nas raje odpravite s trditvijo, da so vsi
tozadevni podatki razvidni na izpisih trajnega emisijskega monitoringa, ki ste nam jih že
posredovali, se moramo na vas obrniti še z enim tozadevnim dopisom. Prou čili smo dnevna
poroč ila trajnega emisijskega monitoringa v Lafarge Cementu za 18. in 23. marec 2011 (po
elektronski pošti ste nam jih posredovali 11. aprila 2011). lz razloga, da kot lai čna zainteresirana
javnost ne bi storili napak pri interpretaciji podtakov in na tej podlagi podali krivi čnih zaklju čkov
oz. sodb, se na vas obra čamo z naslednjimi vprašanji:

1. Ali drži, da so na prvi strani dnevnega poro č ila (dnevno poroč ilo ima tri strani) v devetem
stolpcu (imenovanem proiz. T/h — glej prilogo!) zapisane vrednosti, ki podajajo koli č ino
proizvodnje klinkerja na uro?

2. Ali drži, da so se dne 18. marca 2011 koli č ine proizvedenega klinkerja gibale med 78,40
ton/uro in 80,03 ton/uro, povprečna proizvodnja klinkerja ta dan pa je znašala 79,94
ton/uro, kar znese 1.919 ton/dan?

3. Ali drži, da so se dne 23. marca 2011 koli č ine proizvedenega klinkerja gibale med 79,97
ton/uro in 80,03 ton/uro, povprečna proizvodnja klinkerja ta dan pa je znašala 80,00
ton/uro, kar znese 1.920 ton/dan?

4. V primeru, da so podatki iz drugega in tretjega vprašanja napa čni, kakšni so pravi
podatki?



5. V primeru, da podatki iz drugega in tretjega vprašanja držijo, kako ste ukrepali, ko ste
ugotovili, da Lafarge Cement skoraj za 100 % presega v uporabnem dovoljenju dovoljeno
proizvodnjo klinkerja 1.000 ton/dan?

Dne 24. marca 2011 ste opravili inšpekcijski pregled v Lafarge Cementu. V dopisu št.: 06117-
77/2011, z dne 19. 8. 2011, ste nam zatrdili, da ste v okviru rednega in izrednega nadzora
preverjali tudi kapaciteto naprave. V dopisu št.: 06117-77/2011, z dne 23. 9. 2011, pa ste nam
na vprašanje v zvezi s proizvodnjo klinkerja v Lafarge Cementu odgovorili le, da v spisni
dokumentaciji izpiska trajnega emisijskega monitoringa z dne 24. marca 2011 nimate. Prosimo,
da nam odgovorite še na naslednji dve vprašanji:

6. Ali to pomeni, da pri inšpekcijskem pregledu dne 24. marca 2011 niste preverjali, s
kakšno kapaciteto deluje naprava, tj. kakšna je proizvodnja klinkerja na uro oz. dan?

7. Če je odgovor na prejšnje vprašanje nikalen, nam pojasnite, zakaj pri inšpekcijskem
pregledu dne 24. marca 2011 niste preverjali, s kakšno kapaciteto deluje naprava, tj.
kakšna je proizvodnja klinkerja na uro oz. dan?

Prosimo, da odgovore oštevilčite enako kot mi naša vprašanja, da bo nedvoumno, kateri
odgovor zadeva katero vprašanje.

Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo!

Uroš Macerl
predsednik društva Eko Krog

Priloge:

- prva stran dnevnega poro č ila trajnega emisijskega monitoringa v Lafarge Cementu za 18. in
23. marec 2011 (dva lista)

V vednost:
-	 Urad varuha č lovekovih pravic
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