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APEL TOVARNI LAFARGE CEMENT... 
 
...da konča agonijo Zasavcev, ki se je začela z nerazumnim in trmastim vztrajanjem pri 

kurjenju nevarnega petrolkoksa in sosežigu industrijskih, povečini nevarnih odpadkov, v Lafarge 
Cementu. 

 
Sprevidite, da sežiganje odpadkov v te neprevetrene doline ne sodi in ga tu nočemo! Želimo, da še 

naprej delate cement, ampak z bolj sprejemljivimi energenti. Cementarna je 130 let proizvajala cement 
brez sežiganja odpadkov. V tem času je šla skozi mnoga težka obdobja, celo hujša kot je trenutna kriza, 
pa je vseeno vseskozi poslovala zelo solidno tudi brez sežiga odpadkov. Ne vidimo nobenega razloga, 
zakaj ne bi bilo tako tudi v bodoče. Vaši dobički bodo brez odpadkov res manjši, vendar boste s tem 
pokazali, da vaše besede o skrbi za zaposlene, za okolje ter o sožitju z lokalnim prebivalstvom, niso zgolj 
propagandna puhlica. 

 
S prehodom na čistejše energente kot sta kvaliteten premog, mazut ali še bolje zemeljski plin, boste 

rešili probleme s strupenimi emisijami in resnično zadostili evropski zakonodaji. Obenem pa ne boste več 
neprestano v konfliktu z okoliškim prebivalstvom. Sami veste, da proizvodnja v 130 let stari cementarni, 
ki ni prilagojena sosežigu nevarnih odpadkov, ne bo nikoli zmogla zadostiti strožjim direktivam za 
izpuste iz cementarn, ki proizvajajo cement s sosežiganjem odpadkov. Ne dvomimo, da boste ponovno 
nekako uspeli prepričati Agencijo RS za okolje, da bo posebej za vas prilagodila okoljevarstveno 
dovoljenje in vam zopet dovolila absurdno visoke vrednosti strupenih izpustov. Vendar boste s tem samo 
nadaljevali agonijo Zasavja in hkrati tudi lastno agonijo, saj smo v Eko krogu v tem primeru trdno 
odločeni nadaljevati pritiske in jih celo stopnjevati! Rešitev situacije je v vaših rokah. 
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