


Slovenija spada na alarmantno 3. mesto po onesnaže-
nosti zraka v EU, kar pomeni, da živimo na območju ene-
ga najbolj onesnaženenih delov Evrope.
Celjani in naši otroci ne potrebujemo opozoril na škat-
licah cigaret, saj že brez prižiganja tobaka vdihavamo 
drugi najbolj onesnažen zrak v državi, takoj za  zastrup-
ljenimi Trbovljami.
Specifika Celjske kotline je, da je onesnažena z izredno 
nevarnimi rakotvornimi težkimi kovinami. Onesnažen 
pa ni samo zrak, temveč tudi zemlja, na kateri pridelu-
jemo hrano. 

Vsebnost težkih kovin v Celju in okolici je dokazano tako 
visoka, da:

- je Evropska Unija sprožila tožbo proti Sloveniji zaradi dveh 
nezakonitih odlagališč v središču Celja(!) in na Bukovžlaku. 

- je Ministrstvo za zdravje izdalo tehnični ukrep, s katerim 
prepoveduje pridelovanje in uživanje lokalno pridelanih 
vrtnin.

Ti podatki so dovolj zgovorni, da vemo da država in občina 
ne opravljata svoje naloge- temveč obratno- zavestno delu-
jeta v škodo ljudi, ki jih zastopata. 

Dobički podjetij, ki trajno in nepovratno onesnažujejo naš 
življenski prostor odhajajo v žepe ozkega kroga delničarjev, 
na račun ogrožanja zdravja ljudi v Celju. 
Medtem nas prepričujejo, da ni denarja za sanacijo in na-
daljnje omejevanje škode. 
Uspeh umazane industrije v Celju ne sloni na t.i. ‘poslovni 
sposobnosti’ teh podjetij, temveč na njihovem kriminalnem 
prikrivanju in lažeh o resničnih vplivih industrije na zdravje 
ljudi. 
V Celju lahko umazana industrija deluje samo zato, ker zara-
di zastrupljanja ne more in ne sme delovati nikjer drugje v 
Evropi!  Zato, da umazana industrija v Celju lahko kuje svoje 
milijonske dobičke, prenaša stroške onesnaževanja okolja 
na prezgodnjo smrt ljudi in na pleča zdravstvenega sistema, 
ki mora sanirati resnične posledice škodljivega delovanja - 
kolikor jih je sploh še mogoče.

Kot državljani v skladu z 72. členom Ustave RS zahtevamo, 
da se dokončno določijo prioritete in postane čisti zrak in 
pridelava zdrave hrane prva naloga občine in države, ne 
samo v Celju, temveč po vsej državi. 

Zahtevamo neodvisen strokovni monitoring, ki bo izvajal 
neodvisne meritve onesnaženja in nam posredoval resnične 
podatke o okolju v katerem živimo. Izkazalo se je, da merje-
nje izpustov, ki ga plačujejo onesnaževalci ni objektivno in 
so resnični podatki veliko bolj alarmantni. 

Državljani ne bomo več talci neodgovorne industrije, naša 
življenja in zdravje naših otrok so pomembnejši od dividend 
za peščico delničarjev.
 
Občina in država vesta, kaj je njuna naloga in čas je, da pos-
taneta čist zrak, zdravo okolje ter zdrava hrana prioritete te 
države.

Ta manifestacija je opozorilo vsem onesnaževalcem in ‘pred-
stavniki ljudi’, da kršijo naše ustavne pravice in da zahteva-
mo TAKOJŠNJE ukrepanje. 

Dihamo slab zrak, jemo hrano, ki se prideluje na območjih, 
ki so onesnažena z nevarnimi kovinami in dovolj nam je, da 
je to obrobna tema politike, z izgovorom, da so krizni časi.

V svojem mnenju Ministrstvu za Zdravje o ogrožanju zdravja 
v Celju navaja:

“Menimo, da je glede na prisotnost rakotvornih snovi v okolju pot-
rebna celovita sanacija že onesnaženega okolja in sprememba teh-
noloških postopkov, ki povzročajo onesnaženje okolja. Težke kovine 
vstopajo v telo predvsem preko dihal in prebavil. Vnos preko prebavil 
je možno s prepovedjo uporabe onesnažene hrane in vode preprečiti. 
Tako ostaja vnos preko dihal najpomembnejši in tisti, ki ga brez obse-
žne sanacije ne morem preprečiti. Nekatere tehnične ukrepe smo že 
navedli v predhodnih mnenjih (z dne 21.1. 2012). Do ureditve kom-
pleksne sanacije je potrebno izvajanje higienskih ukrepov, s katerimi 
se lahko zmanjša vnos nevarnih snovi v organizem. Mokro čiščenje 
notranjega okolja, prepoved pridelave in uživanje lokalno pridelanih 
vrtnin.”

Evropska komisija toži Slovenijo zaradi onesnaževanja, ki izvi-
ra iz odlagališč odpadkov

Evropska komisija je na Sodišču EU vložila tožbo proti Sloveniji, ker 
ni spoštovala zahtev zakonodaje EU glede odpadkov. Komisija je 
zaskrbljena zaradi dveh nezakonitih odlagališč, ki vsebujeta nevar-
ne odpadke. Eno je v središču Celja, drugo pa v bližnjem Bukovžlaku. 
Zaradi odlagališč odpadkov, ki kršijo zakonodajo EU o odpadkih, sta 
lahko resno ogrožena zdravje ljudi in okolje. Slovenija je sicer obljubi-
la, da bo te težave odpravila, vendar je pri tem napredovala tako po-
časi, da se je Komisija odločila za tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU.

Tožba se nanaša na velike količine onesnažene zemlje, ki izvira s 
17-hektarskega onesnaženega degradiranega območja Cinkarne v 
Celju, tretjem največjem slovenskem mestu. Odpadki se odlagajo na 
dveh odlagališčih, eno je samo 500 metrov oddaljeno od središča Ce-
lja, drugo pa je v bližnjem kraju Bukovžlak. Na obeh odlagališčih so 
bile izmerjene visoke ravni strupenih težkih kovin.

Komisija je novembra 2012 v zvezi s tem sprožila postopek za ugota-
vljanje kršitev, sledilo pa je še obrazloženo mnenje junija 2013. Slove-
nija je nato priznala resnost težav v Bukovžlaku in potrebo po tem, 
da se te težave odpravijo. Prav tako je Slovenija obvestila Komisijo, da 
razmišlja o več metodah za odstranjevanje odpadkov v Celju in Bu-
kovžlaku, priložila pa je tudi časovni načrt za čiščenje in odstranitev 
odpadkov. Vendar se časovnega načrta ni držala in Komisija se je za-
radi dolgega trajanja kršitve, prisotnosti težkih kovin v odlagališčih in 
resnosti tveganja, ki to prinaša za človeško zdravje in okolje, odločila 
za tožbo proti Sloveniji na Sodišču EU.

Javna manifestacija “Dihaj” bo v Celju potekala ob 
mednarodnem dnevu Zemlje, kot opomnik, da je naša 
obveza do čistega okolja univerzalna.


