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Zadeva: sre čanje 
 
 
Spoštovani g. Janusz Miluch,  

 

prejeli smo vaše vabilo za srečanje, na katerem nas želite seznaniti z rezultati modeliranja in se 
hkrati z nami, kot pravite, »pogovoriti o točkah, ki smo vam jih posredovali že pred časom«. 
Iskreno pozdravljamo vašo novo naravnanost, da ste se pripravljeni z nami pogovarjati. Kajti 10. 
februarja letos, na dan, ko smo vam za lažje arhiviranje podatkov želeli predati USB ključ, je vaš 
predstavnik za odnose z javnostmi Andrej Sopotnik v preddverju vaše poslovne stavbe pred 
zborom novinarjev na glas izpostavil stališče, da se Lafarge Cement z Eko krogom nima kaj 
pogovarjati. 

Vašo sedanjo pripravljenost, da se želite pogovoriti z nami, razumemo kot namero, da končno 
razrešimo hud zasavski okoljski problem, ki ga predstavlja Lafarge Cement s svojimi izpusti 
(emisijami) škodljivih snovi v okolje in ki ni razburil le zasavske ampak povsem upravičeno tudi 
širšo slovensko javnost. Naše dosedanje slabe izkušnje z vašimi predhodniki in z vašimi 
sedanjimi sodelavci so nas izučile, da je napredek možen le s podrobnim proučevanjem 
(analizo, sintezo) vseh podatkov, ki definirajo problem Lafarge Cement. To so predvsem podatki 
o tem, kaj točno gre (oz. je šlo) iz vašega dimnika v okolje ter kakšna je (bila) izmerjena 
kakovost zraka na merilnem mestu, ki je bilo aktivirano ravno zaradi ugotavljanja vpliva Lafarge 
Cementa na okolje. Mogoče ne veste in je prav, da vas opozorimo: mi smo se s predstavniki 
Lafarge Cementa srečali na raznih sestankih že večkrat in to že takoj od leta 2004 naprej. Tako 
pri vas v tovarni kot pri nas na Ravenski vasi. In vedno smo prišli do jasnega zaključka, da se je 
brez konkretnih podrobnih podatkov nemogoče pogovarjati. Vse te ključne podatke pa je 
Lafargte Cement vedno imel, le pokazati jih ni hotel. Ob eni priložnosti, ko vas je obiskal 
predsednik Krajevne skupnosti Ravenska vas Peter Šikovec, je vaš pravnik Milivoj Radak 
priznal, da podatki so, vendar so za Lafarge Cement tako obremenjujoči, da jih v javnost ne 
smete dati (podal je bojazen, da bo kdo Lafarge Cement tožil). Tukaj ni kaj dodati. 

Kako si že sedem let zaman prizadevamo pridobiti podatke o onesnaževanju okolja s strani 
Lafarge Cementa, dokazuje obširna korespondenca Eko kroga tako z Lafarge Cementom kot 



 

 

tudi z Ministrstvom za okolje in prostor in vsemi njegovimi organi, Zavodom za zdravstveno 
varstvo Maribor, Elektro inštitutom Milan Vidmar idr. Obsojeni smo bili le na skope podatke, ki jih 
je javno objavljala (tudi naknadno večkrat popravljala) Agencija RS za okolje. Verjetno se 
spomnite, da je letos te podatke od izvajalcev meritev poskušal pridobiti sam slovenski okoljski 
minister dr. Roko Žarnić, od vas pa so jih poskušale pridobiti zasavske matere, a vsi so ostali 
praznih rok. Podatke še kar naprej skrivate. Nazadnje ste se pred javnostjo nedostojno izvlekli, 
češ da ste zaradi prezasedenosti računalniških kapacitet večino podatkov morali brisati (čeprav 
bi podatke ne le za zadnjih sedem temveč za vseh 135 let delovanja cementarne spravili na en 
sam USB ključek). Ne verjamemo vam, da bi brisali nekaj, kar dokazuje vašo neoporečnost, že 
kar čistost, kot sami že vsa leta radi trdite, in s čimer bi zaprli usta vsem vašim kritikom?! Tudi če 
ste podatke res izbrisali, pa jih zagotovo še imajo izvajalci meritev in jih lahko pridobite pri njih. 

Namesto, da bi nam dali želene podatke, nas je vodstvo Lafarge Cementa vedno znova in 
znova vabilo na razna srečanja, sestanke, dneve odprtih vrat ipd.. Že leta 2005 smo dojeli, da to 
ne vodi nikamor (glej prilogo 1!), a smo se vsake toliko spet omehčali, prišli k vam in vsakič 
znova doživeli veliko prevaro, razočaranje … in zato sklenili, da se tega na tak način več ne 
gremo (priloga 2). S tega vidika bi lahko danes govorili o nespodobnem povabilu z vaše strani, 
vendar mi verjamemo, da ste kot novi direktor le slabo informirani o naši skupni preteklosti. 

Na to temo bi lahko še veliko povedali, a bomo raje zaključili. Čimbolj korektno in konkretno: 

odzvali se bomo vašemu vabilu na sre čanje, če nam boste pred tem izro čili: 

- poro čila trajnih meritev emisij za obdobje od za četka opravljanja meritev do danes, v 
obliki kot je to v prilogi (glej prilogo 3!) in pož igosano s strani izvajalca meritev, ter 

- poro čila imisijskih meritev na mobilni postaji v zaselku  Zelena trava na Ravenski vasi, 
od prvega dne izvajanja meritev do danes (tako za p rvotno postajo, ki stoji na travniku 
Uroša Macerla, kot tudi za kasneje postavljeno nado mestno postajo, ki stoji bližje 
zaselku), v obliki kot je to v prilogi (glej prilog o 4!) in požigosano s strani izvajalca 
meritev. 

 

Spoštovani g. Miluch, vaše vabilo razumemo dobronamerno in radi bi, da bi ravno tako 
dobronamerno vi razumeli nas in naše želje. 

 

Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo! 

        
 

          Uroš Macerl  
          predsednik društva Eko Krog 
 
 
 
Priloge: 
 
1. dopis z dne 20. 7. 2005 
2. dopis z dne 22. 6. 2007 
3. primer poročila trajnega emisijskega monitoringa v Lafarge Cementu za dan 18. marec 2011 

(trije listi) 
4. primer poročila imisijskih meritev na mobilni postaji v zaselku Zelena trava na Ravenski vasi 

za dni 11. 10. 2005 in 21. 11. 2005 (dva lista – za nas sta obe obliki sprejemljivi) 


