
Odprto pismo direktorju Lafarge cementa g. Haimu Primasu

Prebral sem vaš intervju v časopisu Lafarga za lokalno skupnost dne 06. julija 2013. Vaš intervju je
pogled nekoga, ki je plačan za to; da enoto multinacionalke Lafarge v Trbovljah naredi
dobičkonosno. Pravite, da ste študirali ekonomijo v Gradcu. Tudi sam se študiral ekonomijo v
Mariboru torej nedaleč stran. Študiral pa sem tudi znanstveni magisterij iz managementa moje
delovne izkušnje pa obsegajo v enem obdobju tudi delo za avstrijskega lastnika multinacionalne
verige. Torej mi je vaše teoreti čno razmišljanje ekonomije in praktično razmišljanje učinkovitosti
vodenja podjetja s potrebo po dobi čkonosnosti, znano.

Iz vašega intervjuja izhaja vaša neverjetna želja in tudi potreba za pridobitev okoljevarstvenega
dovoljenja za uporabo alternativnih goriv. Večkrat povezujete stroškovno učinkovitost cementarne s
pridobitvijo tega dovoljenja. Pravite, da „Na koncu dneva vsak investitor želi dobi ček." in tudi
..Potrebno je razumeti razmere in misliti na potrebe ljudi — poslušati in slišati.". Ali vi, g Haim
Primas in tudi drugi odgovorni, slišite ljudi v Zasavju?

Strinjam se z vami, da je varnost ljudi na delovnem mestu prva naloga vseh. Strinjam se tudi, daje
potrebno zagotoviti trajnostno poslovanje cementarne. Strinjam se tudi s tretjo prioriteto, da je
potrebno skrbeti za konkurenčnost na trgu. Ne strinjam pa se, da je ta odvisna od dovoljenja za
uporabo alternativnih goriv, Id imajo nedvomno škodljive posledice na okolje, na kar vseskozi
opozarjajo številni strokovnjaki in tudi civilna iniciativa ter Eko krog.

Cementarna deluje v okolju od leta 1876 in do danes v vseh 137 letih ni uporabljala alternativnih
goriv za proizvodnjo cementa in je preživela, bila konkuren čna na trgu in učinkovita. Danes pa
pravite, da lahko ustvarjate dobiček le z uporabo alternativnih goriv. Kot managerja in ekonomista
se lahko strinjava, da to ni res, predvsem ne v multinacionalki, kjer je pomemben globalen rezultat
podjetja in je normalno, da je ena enota malo bolj dobičkonosna in druga malo manj. Predlagam, da
alternativna goriva uporabljate v čim večji količini čim bližje vašem domu, da boste razumeli, zakaj
je veliko ljudi v Zasavju proti. Ker skrbimo za zdravje naših otrok in nas, ki tukaj živimo. To bomo
počeli veliko bolj goreče, kot to počnete vi, v želji za nekaj več dobička na račun našega zdravja.

g. Primas, predlagam, da podate vlogo za okoljevarstveno dovoljenje z uporabo normalnih goriv
tako, kot so to počeli naši predniki v vseh 137 letih in dovoljenje boste zelo hitro dobili in tudi
lokalno okolje bo to sprejelo. Če pa zahtevate dovoljenje za kurjenje gum, zdravil in vseh vrst
ostalih odpadkov, kar imenujete alternativno gorivo, pa v zgodbi o ustavni pravici živeti v zdravem
okolju ne bodo samo iniciative iz Trbovelj in Zagorja ampak tudi iz Hrastnika. Pozivam vas, da
uporabite modrost in sposobnost vodenja cementarne na življenju neškodljiv na čin za okolje. Če pa
vas skrbi stroškovna učinkovitost, pa vam predlagam, da ne zapravljate denarja za časopise,
marketinške aktivnosti s sajenjem dreves v javni osnovi šoli, nakupi nahrbtnikov za šolarje in
podobno ampak usmerite svoje napore v večjo dodano vrednost podprto z razvojem.

Na koncu bi vam rad povedal svojo izkušnjo pri delu v Nuklearni elektrarni v Krškem, kjer so me
ves čas prepričevali, da je pridobivanje električne energije z uranovim .. gorivom" izjemno varno_
nima nobenih škodljivih posledic za okolje, je strokovno kontrolirano z vsemi notranjimi procesi in
da ni niti najmanjše verjetnosti za škodljive posledice za ljudi. Za novo leto so se preselili vsi živeči
v najbližji okolici nuklearke. G. Primas, življenje ljudi v zdravem okolju nima cene, je pravica
vsakega živega bitja na tel zemeljski obli, zato poskušajte slišati lokalne ljudi.
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ra za gospodarski razvoj in proračun občine Hrastnik
Izobraževalnega društva „MBA KLUB" članov znanstvenega magistrskega študija
a v Mariboru (mnenja v odprtem pismu so osebna in ne mnenja odbora ali društva)
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