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Alpe Adria Green - mednarodno društvo za zaščito okolja in narave 

Prešernova 26, 4270 Jesenice, Slovenija, EU   
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO  
INŠPEKTORAT RS ZA PROMET, ENERGETIKO IN PROSTOR (IRSPEP)  
Sandra Petan Mikolavčič, glavna inšpektorica 
VOŽARSKI POT 12 
1000 LJUBLJANA  
 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO  
mag. Suzana Macolić, Direktorica inšpekcije za energetiko in rudarstvo     
VOŽARSKI POT 12 
1000 LJUBLJANA  
 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
INŠPEKTORAT RS ZA OKOLJE IN NARAVO  
Dragica Hržica, glavna inšpektorica 
DUNAJSKA CESTA 58 
1000 LJUBLJANA  
 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO  
LANGUSOVA ULICA 4 
1535 LJUBLJANA 
 
MINISTRSTVO OKOLJE IN PROSTOR  
DUNAJSKA CESTA 47 
1000 LJUBLJANA  
 

          
Datum:  06.09.2016 

 
ZADEVA: Prijava prekoračitve prekomernega izpusta prahu in prekomernega 
hrupa, ki namerno povzroča peskokop Laže v lasti Cestnega podjetja Nova 
Gorica (CPG) 
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V neposredni bližini vasi  (Laže pri Senožečah) deluje kamnolom, ki je trenutno še v 
lasti CPG (Cestno podjetje Gorica). Že več let se krajani na tem območju bojujejo 
proti delovanju tega kamnoloma, a žal neuspešno. Situacija je vsako leto slabša 
 zaradi onesnaževanja okolja s prahom in hrupom, ki ga proizvede kamnolom z 
njegovim delovanjem. 
 

UTEMELJITEV: 
 

Bel prah, ki se dviga in onesnažuje okolico vasi, je presilil krajane da so na določenih mestih morali celo opustiti kmetovanje in ta trend se tudi letos nadaljuje.  
Hrup številnih tovornjakov, ki ves dan vozijo po cesti proti vasi in jo tudi uničujejo, so 
nadloge, ki krajane pestijo že tri desetletja v zadnjem času pa se je stanje zelo 
poslabšalo. Tovornjaki dodatno zaprašujejo okolico, hrup le teh (verjetno zaradi 
iztrošenosti) pa presega dovoljene vrednosti. Po naši vizelni oceni so izpusti 
škodljivih plinov iz njihovih motorjev v ozračje zelo veliki in zdravju škodljivi. 
Vzrok za prašenje v kamnolomu so nedelujoči filtri za prašne delce in slaba 
tehnološka usposobljenost kamnoloma, ki jo ocenjujemo, kot neprimerno.V 
kamnolomu bi prav tako morali vlažiti z vodnimi prhami vse pot, okolico strojev in 
naprav na gradbišču, vendar to CPG ne izvaja.  
Zaradi zgoraj navedenega so naši člani ter sokrajani, živeči na tem območju so 
ogroženi po navedbi iz 4.4. točke 2. člena Zakona o rudarstvu, ki pravi, da je: 
»Nevaren pojav je vsak pojav v procesu priprave, raziskovanja in izkoriščanja 
mineralne surovine in pri izvajanju drugih rudarskih del, ki ogroža zdravje in življenje 
ljudi, imetje, ter rudarsko opremo, objekte in okolico«. Pri tem jim je kršena tudi 
ustavna pravica RS po 72. členu, ki pravi da ima vsakdo v skladu z zakonom pravico 
do zdravega življenjskega okolja ter, da država skrbi za zdravo življenjsko okolje. V ta 
namen zakon določa pogoje in načine za opravljanje gospodarskih in drugih 
dejavnosti.  
 
Zahtevamo trajno prepoved rudarskih del dokler lastnik ne bo vgradil primernih filtrov, 
pričel vlažiti delovna območja in poti ter pričel uporabljati sodobnejše delovne stroje 
in prevozna sredstva, ki bodo povzročali manj hrupa ter manj spuščala v ozračje 
manj škodljivih emisij.  
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Zahtevamo, da takoj ukrepate v skladu s svojimi pooblastili in v zakonskem roku 
podate na naš naslov pisni odgovor z navedenimi konkretnimi ukrepi. 
  
 
Predsednik Alpe Adria Green: 
Vojko Bernard                                                    
 

  
Priloga 2x video 
 
Poslano po e-pošti  


