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Spoštovani župan Mestne občine Celje gospod Bojan Šrot,
kot poslanec v Evropskem parlamentu spremljam tudi ukrepe, ki jih Evropska
komisija sprejema in izvaja zoper posamezne članice Evropske unije, še zlasti na
področju zdravja in okolja.
Pred dnevi sem z zaskrbljenostjo sprejel vest, da je Evropska komisija Sloveniji
izdala že drugi opomin 1 (obrazloženo mnenje) in zagrozila, da bo zadevo predala
Sodišču EU, če v dveh mesecih ne bo sprejela zadovoljivih rešitev v zvezi s
problemom onesnažene izkopane zemlje na občinskih zemljiščih na območju stare
Cinkarne oziroma Tehnopolisa. Več strokovnih analiz je pokazalo, da vsebnost
težkih kovin v zemljini po navedbah časopisa Delo tudi do stokrat presega
dovoljene mejne vrednosti. Podoben zaskrbljujoča situacija je tudi na odlagališču v
Bukovžlaku.
Pred dnevi so me na ta velik problem onesnaženosti na več lokacijah na območju
Mestne občine Celje opozorili tudi predstavniki civilne iniciative, ki že leta opozarja
na nevarne vplive težkih kovin za zdravje ljudi.
Kot neposredno voljeni predstavniki si moramo po mojem mnenju posebej
prizadevati za takšno Unijo, ki bo svoje državljanke in državljane znala in zmogla
zavarovati pred negativnimi, celo zdravju ljudi škodljivimi posledicami
industrijskega razvoja, ki je tudi v Sloveniji doživel velik razmah sredi prejšnjega
stoletja.
Pri tem tistim, ki sprejemamo odločitve, nikakor ne sme biti žal ne denarja ne časa,
ki bi bil potreben za zavarovanje zdravja ljudi in okolja, saj gre vendarle za
1 http://europa.eu/rapid/press-release_MEMO-13-583_sl.htm

vrednoti, ki v tej naši solidarni Evropi nimata cene.
Pozivam vas, da kot neposredno voljeni predstavnik meščank in meščanov storite
vse, da bi na kritičnih območjih v Celju, kjer gre za veliko onesnaženost zemljine s
težkimi kovinami, v čim krajšem času izvedli strokovno zasnovane sanacijske
ukrepe, zavoljo zdravja in varnosti ljudi in okolja, predvsem pa prihodnosti otrok.
Verjamem, da boste skupaj s stroko, civilno družbo in mestnim svetom poiskali
rešitve, ki bodo okoljsko sanacijo v Mestni občini Celje določili kot prednostno
nalogo.
Želim vam veliko uspehov.
Lep pozdrav.
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