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Zadeva: Poziv k celovitemu informiranju pred odločanjem o podpori potencialno zdravju 
in okolju škodljivega načina proizvodnje cementa v Lafarge Cementu 
 
 
 
Spoštovani svetnice in svetniki, 

 

na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje je bil sprejet sklep, da se 11. točka 
dnevnega reda, Informacija o sedanjem stanju oziroma problematiki v družbi Lafarge Cement 
d.o.o., Trbovlje, vzame iz dnevnega reda in se jo prestavi na izredno tematsko sejo, ki je bila 
predvidena v drugi polovici aprila in v katero bo vključena vsa strokovna javnost, ustrezne 
ustanove in civilna družba. Komisija za gospodarstvo je celo sprejela sklep, da naj se 
problematika Lafarge Cement obravnava na aprilski izredni tematski seji, na kateri bi bila 
prisotna vsa zainteresirana javnost in na kateri bi poskušali pridobiti celosten pogled na 
problematiko. Glede na to, da je na dnevnem redu tudi predlog sklepa in da je Občina Trbovlje 
stranka v postopku, ocenjujemo, da je skrajno nedopustno, da svetnice in svetniki niste 
seznanjeni z vsemi argumenti. 

 

Glede na dejstvo, da je občina stranka v postopku in da bo imelo stališče občinskega sveta tudi 
določeno pravno težo, je ključno, da ste in smo seznanjeni z vsemi argumenti! Enostranska 
predstavitev argumentov pri tako pomembni temi ni dopustna.  

 

Nujno je potrebno upoštevati poziv Zasavskega zdravniškega društva županu in občinskim 
svetnikom Občine Trbovlje, z dne 21. 3. 2012, v katerem je izražena zaskrbljenost nad odnosom 
do ustavne pravice bivanja v čistem okolju. Zdravniki vas v tem pismu pozivajo, da ne sprejmete 
nobenih prenagljenih sklepov v zvezi s proizvodnjo cementa v Lafarge Cementu, dokler ne 
dobite celovite informacije o dejanskih in potencialnih vplivih te proizvodnje na zdravje 
prebivalcev Zasavja. 

 



 

 

Zahtevamo izvedbo seje, na kateri bo tematika predstavljena tako celovito, kot je to s sklepom 
sprejela komisija za gospodarstvo. Ob tem opozarjamo, da nasprotovanje temu, da ste in smo 
sploh seznanjeni s celotno sliko, pomeni več kot očitno ravnanje, ki izpolnjuje vse elemente 
koruptivnega dejanja po Zakonu o integriteti in preprečevanju korupcije, za katero je odgovoren 
vsak individualen posameznik. Vsak pa bo moral za navedeno odločitev tudi odgovarjati pred 
pristojnimi institucijami.  

 

Z željo po konstruktivnem sodelovanju vas lepo pozdravljamo! 

 
        

 

          Uroš Macerl  
          predsednik društva Eko krog 
 


