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Ker Lafarge Cement trdi, da brez sežiganja nevarnih odpadkov ne bo konkurenčen ostalim 
cementarnam (ki v večini prav tako sežigajo odpadke) naslavljamo; 

 
APEL VLADI REPUBLIKE SLOVENIJE... 

 
...naj v prihodnjih razpisih za gradbene projekte financirane iz proračuna RS zahteva 

uporabo izklju čno okolju prijaznega cementa, narejenega brez nevarnih odpadkov! 
 

    Na ta način bo vlada pomagala Lafarge Cementu, da preide na okolju sprejemljivejša goriva in ohrani 
rentabilnost, prebivalcem Zasavja pa omogočila človeku dostojnejše življenje brez strahu za svoje zdravje 
in zdravje svojih otrok. Vlada bi na ta način rešila problem 120 zaposlenih v Lafarge Cementu in se 
obenem elegantno izvlekla iz zadrege pred Francijo in Evropsko skupnostjo, katero je sama zakrivila s 
spornim mešetarjenjem njenih politikov in državnih uslužbencev na račun zdravja svojih državljanov. Ne 
samo nevarni izpusti, tudi cement narejen s sosežigom odpadkov vsebuje precejšnje količine nevarnega 
(celo radioaktivnega) pepela in tako slabo vpliva tako na delavce v gradbeni industriji kot tudi na ljudi, ki 
v takih zgradbah bivajo. Taka odločitev torej ne bi imela pozitivnega vpliva samo na zdravje Zasavcev 
ampak tudi tudi na zdravje ostalih državljanov. 

 
    Sodobna Slovenija je dobesedno zgrajena na zasavskem premogu in energiji! Sedaj, ko premoga ni 
več, smo upali, da nam bo država začela vračati vsaj del tega, kar je Zasavju desetletja jemala. V zahvalo 
pa smo postali smetišče nevarnih odpadkov. Umazana industrija bo seveda v te kraje privlekla še več 
okoljsko sporne industrije, okolju prijaznejše dejavnosti pa se bodo Zasavja v širokem krogu izogibala. 
Zasavje bo tako obsojeno na agonijo in životarjenje in še večji beg možganov. Od države nočemo nič 
drugega kot možnost, da se prebivalci Zasavja sami odločimo, kakšno prihodnost hočemo zase in za svoje 
otroke. Hočemo čistejše okolje, ki bo temelj za investicije in s tem možnost novega zagona in razcveta 
Zasavja. 



 

 

    Obenem naj vas spomnimo, da je Slovenija podpisnica Stockholmske konvencije (Ur. list RS št. 
32/2004), ki državo obvezuje k zmanjšanju nenačrtno proizvedenih soproduktov pri termičnih procesih – 
dioksinov in furanov, HCB, PCB, PCT...  Stockholmska konvencija prepoznava sežigalnice in 
cementarne, kjer se sosežigajo odpadki, kot primarni vir obstojnih organskih spojin. Slovenija je pogodbo 
ratificirala 4. maja 2004. Za izvrševanje uredbe sta pristojna Ministrstvo za zdravje in Ministrstvo za 
okolje in prostor. 

 
    Menimo, da je za državni proračun in davkoplačevalce vseeno bolje, da država plača več za cement pri 
javnih gradnjah, kot da se dodatno obremenuje zdravstvena blagajna. Predvsem pa s takšno odločitvijo 
prepreči marsikatero obolenje in osebno travmo državljanov. Prepričani smo, da so naši predlogi 
razumni, saj ponujamo zaenkrat edino in relativno nebolečo rešitev problema. 
 
 
 

Uroš  Macerl 
predsednik društva Eko Krog 
 


