
 
 
 
Trbovlje, dne 22.7.2009 

 
Spoštovani gospod minister, 
 
pišemo vam v imenu delavcev Lafarge Cementarne iz Trbovelj, ki so v zadnjih 
mesecih prestali že toliko stvari, kolikor jih lahko prestanemo samo trdega dela 
vajeni otroci zasavskih revirjev! Po vseh težavah z nekaterimi posamezniki, ki 
so se prav načrtno spravili na naše podjetje, ki daje kruh tolikim družinam v 
Zasavju in po vseh obrekovanjih in blatenju v medijih, nam je sedaj hrbet 
obrnila še država. Kot kaže tudi Vi, gospod minister. S svojo odločitvijo dajete 
prav  blatenju in širjenju laži o našem podjetju in tistim, ki želijo z zakonom 
ulice in mitingaštvom   prevladati nad zakonodajo in strokovnostjo. 
 
Velika večina delavcev cementarne nas je rojenih v teh krajih, cementarna v 
kateri delamo in ob kateri živimo pa deluje v Trbovljah že več kot 130 let. Zato 
dobro poznamo in se spomnimo okoljskih razmer, ki so tu vladale pred leti, ko 
največji onesnaževalci niso imeli čistilnih naprav. Taisti posamezniki, ki zadnje 
čase od vseh zavezancev za okoljska dovoljenja v regiji blatijo samo naše 
podjetje, pa so bili ves čas lepo tiho. Če smo čisto pošteni, kar nekaj njih se je 
priselilo v naše kraje bolj pred kratkim.   
 
Zanima nas, zakaj ste se na ministrstvu tako odločili in cementarni odvzeli 
težko pridobljeno dovoljenje, za katerega je bilo potrebnih leta truda in 
milijonskih investicij za čistejše okolje. In to prav v teh težkih časih, ko toliko 
podjetij propada in toliko delavcev ostaja brez služb. Se zavedate kaj za nas 
pomeni to da ste nam odvzeli dovoljenje in kaj to pomeni za celotno Zasavje? 
Uspešna podjetja, ki imajo delo, so v kriznih časih redka, zato ne razumemo 
zakaj onemogočate še tista, ki delujejo v skladu z zakoni in ki poslujejo dobro. 
Gre za to, da našega dela ne poznate dovolj? Ali so v ozadju drugi motivi in 
interesi? Radi bi izvedeli in razumeli, gospod minister! 
 
Aprila smo bili že prepričani, da nam je uspelo prepričati vsaj okoljske 
strokovnjake in da bomo lahko po pridobitvi okoljskega dovoljenja od Agencije 
RS za okolje lahko začeli normalno delat. Kajti dobro vemo, da z našim delom 
ni nič narobe, da naša cemetarna izpolnjuje vse zakonske in vsebinske pogoje 
za okoljsko dovoljenje in za sosežig alternativnih goriv. To so nenazadnje 
pokazale tudi meritve emisij zadnjih dveh mesecev za katere je zadolžena s 
strani države akreditirana institucija. Vendar smo se ponovno zmotili. Očitno 
Vas tudi poročila, ki ste jih dobivali o nižjih emisijah, ki jih določa zakon za 
uporabo alternativnih goriv namesto fosilnih niso prepričala!  
 



Prepričani smo, da je prišlo do nekakšnega nesporazuma in da našega podjetja 
in naše situacije ne poznate dovolj dobro, zato Vas vabimo, da nas do konca 
meseca julija obiščete in se na lastne oči prepričate kako je urejeno in kako 
deluje. Prosimo Vas, da izberete datum, ki ustreza Vašemu urniku. V 
cementarni smo bili vedno odprti za pogovore. Želeli bi, da pridete v Trbovlje 
osebno in se prepričate, da za Vaš odvzem dovoljenja ni nobene podlage. Na 
pogovor bomo povabili tudi vodstvo našega podjetja, ki Vam bo z veseljem 
omogočilo dostop do podatkov, ki bi Vas morda zanimali.  
 
Če se našemu vabilu ne boste odzvali, bomo mi obiskali Vas in Vam osebno 
pojasnili, kaj odvzem dovoljenja pomeni za nas in za naše otroke.  
 
 
Lepo vas pozdravljamo, 
 
Podpis – IO Sindikata Lafarge cement Trbovlje 
 

-  Sveta delavcev Lafarge cement Trbovlje 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost:  

- Ministrstvo za gospodarstvo, dr. Matej Lahovnik, minister 
- Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, dr. Ivan Svetlik, minister 
- Predsednik Vlade Republike Slovenije, g. Borut Pahor 
- Predsednik odbora DZ za gospodarstvo, gospod Vili Rezman 
- Predsednica odbora DZ za okolje in prostor, gospa Breda Pečan 

 
 


