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Trbovlje, 26. 3. 2012 

O vplivnem območju Lafarge Cementa...  

in drugačnih vplivih... 



Sežig nevarnih in ostalih odpadkov 
v Lafarge Cementu 

psihološki pritisk strupene emisije 

BAT tehnologija, 

standardi EU 

prilagojeno 

za Trbovlje 



Zakaj Lafarge “še vedno” nima 
okoljevarstvenega dovoljenja? 

• vloga za izdelavo CEMENTA – 30.10.2006 

• dodatni vlogi za sežiganje in odstranjevanje 
odpadkov – v letu 2007 

• IGRA NA VSE ALI NIČ: 
Vse tri vloge združijo v eno!!! (tudi 2007) 
... po postopku, kot da gre za obstoječo 
napravo za vse tri vloge! 

 



Kaj potem, 
če je “obstoječa naprava”? 

• Pomeni, kot da bi že od nekdaj (pred 
18.9.2004) legalno(!) sežigala odpadke. 

• Zato je javnost izključena iz postopka. 

• Sežig do 100 ton odpadkov, tudi nevarnih olj, 
plastike in gum, na dan! 

• Presoja vplivov na okolje ni potrebna. 

• Na teh predpostavkah leta 2009 izdano 
dovoljenje. 



Kaj je bilo dovoljeno sežigati 
v Trbovljah? 

Zap. št. 
Klasifikacijska 

številka 
Naziv odpadka 

Letna količina 
odpadkov 

1 19 12 10 Gorljivi odpadki – odpadna plastika 15.000 ton 

2 13 01 10* Mineralna neklorirana hidravlična olja 3.000 ton 

3 13 01 11* Sintetična hidravlična olja 300 ton 

4 13 01 13* Druga hidravlična olja 300 ton 

5 13 02 05* 
Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih 
mehanizmov in mazalna olja 

5.000 ton 

6 13 02 06* 
Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in 
mazalna olja 

300 ton 

7 13 03 07* Mineralna neklorirana olja za izolacijo in prenos toplote 400 ton 

8 13 03 08* Sintetična olja za izolacijo in prenos toplote 300 ton 

9 13 03 10* Druga olja za izolacijo in prenos toplote 100 ton 

10 13 04 01* Ladijska (kalužna) olja iz notranjega ladijskega prometa 100 ton 

11 13 04 02* Ladijska (kalužna) olja iz odtočnih kanalov na privezih 100 ton 

12 13 04 03* Ladijska (kalužna) olja iz drugega ladijskega prometa 500 ton 

13 13 05 06* Olje iz naprav za ločevanje olja in vode 1.000 ton 

14 13 08 02* Druge emulzije 300 ton 

15 16 01 03 Izrabljene gume 6.000 ton 

Iz držav EU in tretjih držav! * ... nevaren odpadek 



O interpretacijah zakonodaje 

 

ARSO in Lafarge Cement pravita:  

 

“Odvzem okoljevarstvenega dovoljenja je 
posledica različnih interpretacij zakonodaje.” 

 



 

Upravno sodišče, I U 2/2010-51:  

 

... 

Upravno sodišče pa pravi 



In kaj pravi MOP? 

Odločba Ministrstva za okolje in prostor - 
drugostopenjski organ:  

 



BAT tehnologija (1/2) 

Vir: Facebook Lafarge Cement 



BAT tehnologija (2/2) 

• Istočasno Lafarge zaprosi za 25×(!!!) povišanje 
mejne vrednosti za emisije organskih strupov 
(TOC) glede na namensko sežigalnico. 

• Država (ARSO) jim dovoli 20× povišanje. 



Obratovanje znotraj mejnih 
vrednosti 

• Če ti dovolijo 
vse, nikoli ne 
kršiš zakona! 



Primerjalna tabela izpustov 



Glede na namensko sežigalnico 
 - za SO2 in TOC 

po 1. 1. 2011 tudi glede na 

evropsko cementarno, 

ki sme sosežigati odpadke! 



Količinske omejitve v želenem 
dovoljenju?!? 

• ni masnih omejitev za onesnažila (samo 
koncentracijske) 

• vsota rakotvornih snovi v dovoljenju sploh ni 
omejena; zakonsko določeno Lafarge močno 
presega! 

• edina količinska omejitev: 1400 ton 
klinkerja/dan – Lafarge jo je po izračunih Eko 
kroga redno presegal! 



Kršenje (prejšnjega) dovoljenja 

• preseganje dovoljene proizvodnje 

• sežig nerezanih (celih) gum 

• pomanjkljiv ekspertni sistem za varnejši sežig 
odpadkov 



Prispevek Lafargea lokalni skupnosti 

Vir: ARSO 



Preseganje PM10 na letni ravni 
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Število obratovalnih dni v Lafarge Cementu 

Število dni s preseženo 
mejno vrednostjo PM10 

Viri podatkov: ARSO letna poročila, Poročila občasnih 

monitoringov in spletna stran LC (za št. obr. dni) 

 



Ekonomski rezultat 

• beg možganov 



Ekonomski rezultat 

• padec cene nepremičnin 



Ekonomski rezultat 

• odbija pozitivne investitorje 

• privablja nove probleme 

• negativen vpliv na turizem in kmetijstvo 

• nemogoča zdrava samooskrba s hrano (čedalje 
pomembneje!) 



Rakotvorna onesnažila 

Vir: študija Zdravje za 

Zasavje 

+ 



Študija pojavnosti raka 
Vir: Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka 

(povzeto po študiji Zdravje za Zasavje) 



Število zaposlenih in dobiček 

Vir: AJPES 



Predlagano vplivno območje 

Vir: Elaborat EIMV za naročnika Lafarge Cement, 2012 

Tokrat 

izključena 

vsa javnost 



ARSO: “Vloga je nepregledna.” 



Lafarge: “Bo morala biti dobra.” 


