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ZADEV A: Srečanje predstavnikov Eko kroga in Lafarge Cement Cementarne Trbovlje;
pridobitev izvornih poročil meritev emisij in javna objava internetne strani, ki spremlja
emISIJe

Spoštovani,

Zahvaljujemo se vam za odgovor na našo prošnjo in se vam v isti sapi tudi opravičujemo za
našo dokaj pozno reakcijo: člani Eko kroga, Civilne iniciative za zdravo okolje Trbovlje in
Koalicije za zdravo okolje Zasavja smo v tem počitniškem času tako raztre seni po svetu, da
smo vaše pismo uspeli prebrati šele včeraj (19. 7. 2005). Verjamemo, da zaradi tega ni nič
zamujenega.

Kakorkoli, že na začetku vam moramo povedati, da nas vaš odgovor ni niti malo zadovoljil. V
prošnji smo vas prosili za izvoma poročila meritev emisij in za javno objavo internetne strani,
na kateri se da spremljati emisije, vi pa nas vabite na osebno srečanje. Da nas ne boste narobe
razumeli, pobudo za srečanje toplo pozdravljamo, vendar za objavo internetne strani se ni
potrebno videvati, izvoma poročila meritev pa so tako jasna, da ne potrebujejo nobenih
dodatnih predstavitev. Še enkrat, to ne pomeni, da se nočemo srečati z vami, nasprotno,
delamo na tem, da bi se čim prej po počitniškem času skupaj vsedli za okroglo mizo, in to v
čim širši zasedbi.

Vendar Eko krog, Civilna iniciativa za zdravo okolje Trbovlje in Koalicija za zdravo okolje
Zasavja še vedno vztrajamo na javni objavi omenjene internetne strani ter na tem, da nam
pošljete izvoma poročila meritev emisij! Da lahko vse skupaj proučimo, arhiviramo. Saj
delujete javno, mar ne?! Če drži, da imate slabe izkušnje z nekaterimi javnostmi zaradi
napačne interpretacije poročil, zavajanja, populizma ... , potem je vaša naloga ta, da tiste, ki
vaša poročila zlorabljajo, javno razkrinkate in s tem onemogočite. In na tem mestu vas
moramo opozoriti, da smo mi tisti, ki smo do sedaj bili pri interpretaciji poročil vselej do
potankosti jasni, natančni, vsebinsko točni, skratka visoko strokovni in dosledni. To je tudi
razlog, da nas še nihče ni dobil na niti najmanjši napaki - tudi vaša strokovna služba z gospo
Desanko Petrič na čelu ne! Naše interpretacije poročil še niso doživele argumentiranega
vsebinskega demantija. Tisti, ki smo jim stopili na žulj, so nas vselej ožigosali s površnimi in
populističnimi floskulami (mogoče po tej plati delimo podobno usodo). Morda se sliši čudno,
vendar tudi zmerljivke naših nasprotnikov nam dajejo navdih za delo naprej. In če se vrnemo
k vam, ali boste zato, ker menite, da vas nek segment javnosti ne razume, začeli vse



zainteresirane javnosti informirati količinsko in kakovostno le v tolikšni meri, kot se to vam
zdi primerno? Se zavedate, kam to vodi?

Vsled zapisanega, predvsem pa z željo po zagotovitvi čim bolj strokovnega in
konstruktivnega pogovora na že omenjenem prihajajočem srečanju, ter tudi v bodoče, vas še
enkrat prosimo za:

kopije izvornih poročil meritev emisij snovi v zrak iz peči za žganje klinkerja za leto 2004
(takšne meritve so bile v izvedbi Zavoda za zdravstveno varstvo Maribor opravljene že
oktobra 2002 in decembra 2003),
seznam meritev, ki jih morebiti še dodatno opravljate, ter kopije izvornih poročil teh
meritev in sicer za leti 2004 in 2005,
javno objavo naslova strani na medmrežju, na kateri je možno sprotno sledenje vašim
meritvam emisij (članu Eko kroga Urošu Macerlu ste ta naslov obljubili že decembra
2004, pa ga še vedno nima) - prosimo, da nam ta naslov pošljete tudi v pisni obliki.

Vaš odgovor bomo posredovali ustreznim ustanovam ter medijem in javnosti.

Lep pozdrav!

V imenu društva Eko krog,
Civilne iniciative za zdravo okolje Trbovlje
in Koalicije za zdravo okolje Zasavja


