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Ministrstvo za kmetijstvo in okolje 
Minister Franc Bogovi č 
Dunajska 27 
1000 Ljubljana 
 
 
 
Zadeva: Sestanek Eko kroga in Civilne iniciative za  prihodnost Trbovelj z ministrom 
Francem Bogovi čem 
 
 

Spoštovani g. minister, 

 

iz medijev smo izvedeli, da ste se v začetku tega tedna sestali z generalnim direktorjem Lafarge 
Cementa. Ta naj bi vas, po poročanju medijev, seznanil z delovanjem tovarne in njenim 
prizadevanjem za doseganje okoljskih ciljev ter ambicijami za dolgoročno proizvodnjo v 
Sloveniji. Zaradi slabih izkušenj iz preteklosti smo zavoljo tega srečanja zaskrbljeni in nas toliko 
bolj zanima: 

- kdo je bil pobudnik tega sestanka? 

- ali je bilo srečanje oz. lobistični stik prijavljeno pri protikorupcijski komisiji skladno z  
Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije? 

 

Prosimo vas tudi za zapisnik sestanka. 

 

Člani Eko Kroga vemo, katere podatke in kakšne tabele pri zavajanjih o neoporečnosti svojega 
delovanja uporablja Lafarge Cement in imamo na vse njihove objektivno ugotovljene neresnice 
in tudi z dokazi podprte odgovore (v zvezi s tem smo pred ustreznimi institucijami in organi 
pregona že podali predloge za pregon; določene predloge pa še bomo podali). Večkrat smo bili 
sami priča očitnim navajanjem neresnic o črnih gradnjah, potem o infrastrukturi, za katero se je 
kasneje izkazalo, da ne obstaja, priča smo bili tudi nepravilnostim pri izvedbi meritev, zavajanju 
upravnega organa v samem postopku izdaje okoljevarstvenega dovoljenja, nedostopnosti 
rezultatov meritev (s čimer so v neroden položaj postavili tudi prejšnjega ministra za okolje), … 
Celo okoljevarstvenega dovoljenja, ki so ga nekaj časa imeli in na podlagi katerega so sežgali 
na tisoče ton povečini nevarnih odpadkov, se niso držali. Preseneča nas torej, da je uspelo 
tovarni s tako slabim ugledom dobiti sestanek z vami in to na sam dan, ko ste prevzeli posle 
ministra. Zelo naivni bi morali biti, če bi hoteli verjeti, da gre tukaj za naključje oz. da se je 
njihovo delovanje spremenilo. 

 



 

 

Kakorkoli, upamo, da bomo sedaj vaše pozornosti deležni tudi mi. Menimo namreč, da je nujno, 
da kot minister slišite še drugo plat zgodbe. Zato vas prosimo za čimprejšnje sre čanje z 
vami.  In to brez prisotnosti kakšnih drugih zainteresiranih strank – z izjemo Civilne iniciative za 
prihodnost Trbovelj, ki tako kot mi podrobno pozna problem (saj ste se tudi vi sestali le s 
predstavniki Lafarge Cementa, brez predstavnikov drugih onesnaževalcev Zasavja in brez 
predstavnikov lokalnih skupnosti). Na sestanku bi vam želeli v kratkem razložiti, zakaj v Zasavju 
nasprotujemo sežiganju odpadkov v cementarni, zakaj nasprotujemo uporabi petrolkoksa kot 
goriva, kakšna je zdravstvena slika v teh dolinah, kako je potekal dosedanji postopek izdaje 
okoljevarstvenega dovoljenja, koliko vsebinskih in postopkovnih napak je bilo v njem doslej 
storjenih in ne nazadnje, kakšen bi bil konec postopka brez aktivne udeležbe Zasavčanov, ki 
smo na vse te napake in posledice za zdravje ljudi vedno znova in znova opozarjali upravne 
organe in vlado. Seveda lahko računate, da bomo to delali tudi v prihodnje. Upamo, da boste 
med prvimi, ki nam bodo prisluhnili. 

 

Zavoljo mnogih, sedaj že javno znanih nepravilnosti, ki so jih v zadevi izdaje okoljevarstvenega 
dovoljenja za Lafarge Cement v škodo svojih državljanov in svojega ugleda naredile prejšnje 
vlade, vemo, da našo zahtevo razumete. Kot minister za okolje ste v prvi vrsti naš minister, torej 
zaveznik državljanov, katerim po funkciji poskušate zagotavljati zdravo življenjsko okolje. Znano 
je, da Lafarge Cement ni sposoben zadostiti zahtevam okoljske zakonodaje, zato vedno znova 
poskuša s političnimi pritiski izključiti stroko. Lafarge Cement je to počel pri prejšnjih vladah in bo 
to najverjetneje poskušal (in verjetno, kot kaže, že poskuša) tudi sedaj. Od nove vlade in od vas 
kot ministra za okolje pričakujemo, da se boste odločno postavili na stran okolja in ljudi. Je pa 
vseeno z vidika vaše funkcije nekoliko nenavadno, z vidika že omenjene umazane preteklosti 
okrog problematike Lafarge Cementa pa zelo vprašljivo, da ste se najprej sestali s predstavniki 
kapitala in ne s predstavniki civilne družbe. 

 

Sicer pa, o zdravju Zasavčanov se ne bo barantalo. Tega nismo dovolili v dosedanjem poteku 
postopka izdaje okoljevarstvenega dovoljenja Lafarge Cementu in tega ne bomo dovolili v 
prihodnje. Z upanjem na uspešno sodelovanje in čimprejšnje snidenje vas lepo pozdravljamo. 

 

S spoštovanjem, 

 

Uroš Macerl 

predsednik društva Eko krog 

                                                  


