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IZJAVA  ZA  JAVNOST 
 
 
Eko krog na Slovensko akreditacijo podaja predlog za izvedbo postopka za odvzem akreditacije 
Zavodu za zdravstveno varstvo Maribor (ZZVMB). Akreditirani organ ZZVMB je po 
dokumentaciji, ki nam je na razpolago, opuščal svoja dolžna dejanja, poleg tega pa iz ravnanj, ki 
so vsa listinsko podprta, izhaja še sum nevestnega dela ter celo sum storitve uradno pregonljivih 
kaznivih dejanj. 
 
Zato na drugi strani Eko krog na podlagi 146. in 147. člena Zakona o kazenskem postopku 
vlaga pri pristojnem državnem tožilstvu kazensko ovadbo. 
 
Navajamo primere krive izpovedbe, nevestnega dela v službi in opustitve dolžnih ravnanj 
uslužbencev ZZVMB: 
 
1. Ko je Eko krog iz poročil ZZVMB ugotovil, da Lafarge Cement obratuje s preveliko kapaciteto 

- tj. 85 ton klinkerja na uro oz. 2.040 ton klinkerja na dan (dovoljenje je imel za 1.000 oz. v 
času sežiga odpadkov za 1.400 ton klinkerja na dan) -, sta uslužbenca ZZVMB pred 
upravnim organom podala krivo izpovedbo, da je v poročilu ZZVMB prišlo do tipkarske 
napake. Namesto besede klinker bi po njunem morala biti besedna zveza laporna moka. 

2. Ko je Eko krog ugotovil, da je Lafarge Cement po podatkih za leto 2009 eden najhujših 
industrijskih onesnaževalcev zraka v Sloveniji, glede izpustov rakotvornega benzena celo 
najhujši, je ZZVMB nezakonito in brez obrazložitev popravljal podatke. Novi podatki so 
pokazali bistveno (nekaj krat) manjše izpuste nevarnih snovi, ki so prej Lafarge Cement 
najbolj kompromitirali. Za nekatere manj problematične snovi pa so se izpusti malenkostno 
povečali. V vsakem primeru gre za popolnoma napačne izračune izpustov snovi v zrak. 

3. ZZVMB v oceno o letnih izpustih Lafarge Cementa ni vključil razpršenih oziroma ubežnih 
emisij, kot to zahteva 20. člen Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu 
emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja  ter o pogojih za njegovo izvajanje 
(Uradni list RS, št. 105/2008). 

4. ZZVMB je edino leta 2002, ko je bila cementarna še slovenska, meritve emisij izvedel tako, 
da so le te zajele tudi izpad filtra (v skladu z 10. členom prej omenjenega pravilnika). Od leta 
2003, ko je cementarno prevzel Lafarge, pa takšnih meritev ni izvedel nikdar več. 

5. ZZVMB je leta 2007 za Lafarge Cement opravil dvoje meritev izpustov snovi v zrak, prve 
junija in druge oktobra. Za izdelavo letnega poročila niso upoštevali obojih temveč le druge 
meritve, ki so se izkazale kot ugodnejše za Lafarge Cement. 

 
 
Naj znanost ne bo več dekla kapitala! 

Aktivisti Eko kroga 


