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IZJAVA  ZA  JAVNOST 

 

Na 11. redni seji Občinskega sveta Občine Trbovlje, ki je bila dne 5. 3. 2012, 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 tematski izredni seji, na kateri bi bila 
prisotna vsa zainteresirana javnost in na kateri bi poskušali pridobiti celovit pogled na 
problematiko. Zaradi lažje celovite obravnave, vključujoč vso strokovno pa tudi širšo laično 
javnost, je bila izvedba seje načrtovana v Delavskem domu v Trbovljah. Da bo problematika 
Lafarge Cement na izredni seji obravnavana celovito, nam je po telefonu zagotovil tudi župan 
Občine Trbovlje g. Vili Treven. 

Dne 14. 3. 2012 nas je občina obvestila, da bo izredna seja potekala v sejni dvorani občine in 
sicer že dne 26. 3. 2012. Na Občino Trbovlje smo 15. 3. 2012 naslovili vprašanji, zakaj se seja 
ne bo izvedla v Delavskem domu ob sodelovanju širše strokovne in laične javnosti in zakaj je 
prestavljena iz aprila v marec. Odgovora do danes nismo prejeli. Občina nas je le informirala, da 
izredna seja ne bo celovito obravnavala problem Lafarge Cement, temveč le z gospodarskega 
in socialnega vidika. Okoljski in zdravstveni vidik sta torej namerno izpuščena.  

Na podlagi tako ozkega, necelovitega pogleda na problem Lafarge Cement je Občinskem svetu 
Občine Trbovlje predlagan sklep, ki v prvi točki pravi, da Občina Trbovlje podpira proizvodnjo 
cementa v Lafarge Cementu in hkrati tudi podpira Lafarge Cement pri ohranitvi čim večjega 
števila delovnih mest. Ker ni nikjer konkretizirano, kakšna proizvodnja cementa je mišljena, s 
sosežigom odpadkov ali brez njega, in ker je Lafarge Cement že povedal, da bo delovna mesta 
in proizvodnjo cementa lahko obdržal le v primeru sosežiga odpadkov, je povsem očitno, da 
Občina Trbovlje podpira tudi sosežig odpadkov v Lafarge Cementu. Tako usoden sklep naj bi 
svetniki sprejeli brez vnaprejšnjega vpogleda v zdravstven in okoljski vidik takšne dejavnosti. 

V drugi točki predlaganega sklepa Občinski svet poziva pristojne organe v Republiki Sloveniji, 
da čim prej omogočijo Lafarge Cementu obratovanje v skladu z zakonodajo ter zgolj ob 
upoštevanju geografskih in klimatskih razmer ter obremenitev degradiranega okolja. Lafarge 
Cementu se torej zelo mudi in pri njegovem hitenju mu poskušata pomagati tako Občina 
Trbovlje kot tudi okoljski minister Franc Bogovič. Slednji se je že takoj prvi dan svojega 
službovanja (14. 2. 2012) sestal s predstavnikom Lafarge Cementa. Takrat je obljubil, da se 
bo v kratkem sestal z vsemi zasavskimi župani in posebej tudi z Eko krogom. Do danes 
tega časa ni našel. Kot tudi ni našel časa za odgovor, na čigavo željo se je sestal z 
Lafarge Cementom, ter časa, da bi nam poslal zapisnik sestanka. 


