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Spoštovani!
Zasavci si že več let prizadevamo, da bi Lafarge Cement javno pokazal originalne,
ovrednotene in s strani izvajalca potrjene rezultate emisijskih in imisijskih meritev za Lafarge
Cement od leta 2004 do danes; polurne podatke trajnega emisijskega monitoringa ter
podrobne (10-minutne, polurne, urne) podatke imisijskega monitoringa na mobilni postaji v
zaselku Zelena trava.
Izmerjeni podatki o emisijah na samem dimniku so, v povezavi z imisijskimi podatki
izmerjenimi v Ravenski vasi, neprecenljiv dokument o širjenju onesnažil v zraku v vseh letnih
časih, več let zapored in v praktično vseh najpogostejših vremenskih situacijah. Istočasno
omogočajo primerjavo onesnaženosti zraka kadar obratujeta cementarna in termoelektrarna
ter kadar ena izmed njiju stoji oziroma kadar stojita obe. To so edini podatki, ki nudijo jasno
sliko o dogajanju v zraku v času obratovanja cementarne in brez katerih presoja vplivov na
okolje, ki jo je Zasavcem obljubilo ministrstvo, ni izvedljiva. To so podatki, ki bi pokazali, da je
ARSO storil nedopustno napako, ker jih pri izdaji okoljevarstvenega dovoljenja ni upošteval.
To so podatki, ki bi pokazali, da vplivno območje cementarne seže daleč preko izračunanih
500 metrov. Podatki, na osnovi katerih bi presoja vplivov na okolje pokazala preveliko

tveganje za okoliške prebivalce. Skratka, to so podatki, na osnovi katerih bi okoljevarstveno
dovoljenje za sežiganje odpadkov padlo.
Tega se cementarna nedvomno zaveda. Ob zahtevi MOP, naj jim posreduje zahtevane
podatke, so zato izbirali med dvema zlema: ali pokažejo podatke in s tem ogrozijo dovoljenje
za sežiganje odpadkov in s tem svoj profit, ali pa javno osmešijo ministrstvo in s tem
pokažejo, koliko je MOP v očeh cementarne (ne)pomemben zdaj, ko jim je dovoljenje že
izdal. Odločili so se za slednje in njihovi pogodbeni izvajalci so ministru predali imisijske
podatke za zadnje tri mesece in emisijske podatke za zadnji dve leti v posebej za Zasavce
filtrirani obliki.
Velika korporacija je tako Sloveniji še enkrat pokazala, koliko ceni pravno državo in kako
zelo suvereni so v prepričanju, da zahteve Zasavcev niso pomembne niti v primeru, ko se
zanje postavi sam minister. Lafarge si je privoščil nedopustno provokacijo in demonstracijo
svoje moči nad državnim aparatom, na katero pa nobena od slovenskih institucij ni
odgovorila. Zasavci se sprašujemo ali je to zgolj slučaj ali pa smo res odpisani.
Sprašujemo se, kakšni so razlogi, da podatkov o vrednostih, ki so bile izmerjene na imisijski
postaji v Ravenski vasi ARSO ni nikdar vključil v svoja letna poročila, kot je to delal za obe
termoelektrarni in Cementarno Anhovo? Če so bili zahtevani podatki tako zelo v skladu z
zakonsko predpisanimi vrednostmi, kot rada poudarja cementarna, bi jih vsa ta leta ne
skrivali, ampak bi jih javno pokazali Zasavcem in tako na en mah dokazali, kako zelo se Eko
Krog, Občina Zagorje ob Savi in Civilna iniciativa Trbovlje motimo, utišali nasprotnike in
zmagali v tožbah, katere radi vedno znova omenjajo. Zakaj tega niso že zdavnaj storili,
ampak po novem trdijo, da zahtevanih podatkov v arhivih cementarne ni več, saj da so
arhive vsakih nekaj mesecev po preteku zakonsko določenih rokov za njihovo hranjenje
prisiljeni brisati, ker da gre za obsežne baze podatkov, ki obremenjujejo računalniške
sisteme podjetja. Menimo, da gre za novo namerno zavajanje javnosti. Po naših izračunih bi
se teh podatkov v 10 letih nabralo za manj kot 40 MB, kar pomeni povsem zanemarljivo
obremenitev običajnega računalnika, oziroma bi na en najmanjši USB ključ velikosti 1 GB
lahko spravili podatke za več kot 250 let. Prepričani smo, da zahtevani podatki tako v
elektronski kot tudi v papirni obliki v njihovih arhivih obstajajo. Njihovo skrivanje pomeni
grobo kršitev Aarhuške konvencije, ki jo je podpisala tudi Slovenija.
Z vsem spoštovanjem vas v imenu Zasavcev želimo pozvati, da se v tej neenaki bitki
Zasavcev in kapitala postavite v bran človekovim pravicam in dostojanstvu. Če nam je bila
Zasavcem v preteklih letih vsiljena dolžnost, da vse te strupe podihamo, smo prepričani, da
imamo pravico imeti tudi podatke o tem, kaj vse so bolj ali manj uspešno morala predelati
naša pljuča. Prosimo vas torej, da uporabite svojo avtoriteto in od Lafarge Cementa javno
zahtevate, da dogovorjene podatke preda Zasavcem.
Hvala.
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