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Zadeva: Vprašalnik o stališčih do okoljske problematike v Zasavju in
Sloveniji

Spoštovani kandidatke in kandidati!

Glede na to, da se bližajo volitve, na katerih bo nekaj od vas izvoljenih
v državni zbor, nas
zanima vaše stališče do nekaterih okoljskih vprašanj, ki jih prepoznavamo
kot bistvene za
Zasavje in Slovenijo.
Prosimo vas, da izpolnite priloženi vprašalnik in pri vsaki točki
izberete eno samo možnost tisto, ki vam je najbližja, utemeljitve in morebitne dopolnitve pa
napišete spodaj.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

VPRAŠANJA:

1. Kakšno je vaše mnenje o uporabi petrolkoksa ter komunalnih in
industrijskih odpadkov
kot energentov v Zasavju in Sloveniji? Prosimo, izberite možnost (eno
samo), ki vam je
najbližje.
a) V tem ne vidim problema, če se upošteva zakonodajo in mejne vrednosti.

b) Zdi se mi nedopustno in v celoti neprimerno, ne glede na vse obljube o
nadzoru in meritvah.
c) Termična obdelava odpadkov je sodoben način za ravnanje z odpadki.
d) Sežiganje odpadkov je nedopustno in trajno uničevanje virov, ki so
omejeni in zato je potrebno storiti vse za družbo brez odpadkov.
e) V Zasavju bi morala biti dovoljena uporaba zgolj najčistejših in
nerizičnih energentov.
f) Zasavje je že tako degradirano, da je primerna lokacija za izvajanje
tovrstnih
dejavnosti.
g) Zasavje sicer ni najboljša lokacija, vendar to prinaša nova delovna
mesta.
h) Takšna industrija odganja prebivalce in potencialne investitorje za
čistejše in
okolju prijaznejše tehnologije.
Utemeljitev odgovora:
V Državljanski listi smo seznanjeni s podatki in projekti, kot je
»Zdravje za Zasavje«, in ugotovitvami o večji obolevnosti prebivalcev
tega dela Slovenije. Ker je zdravje vrednota in ker le zdravi prebivalci
lahko ustvarjajo nova in kvalitetna delovna mesta, menimo, da bi morala
biti prioriteta za Zasavje najčistejši energenti – s ciljem, da se
kakovost zraka izboljša vsaj na raven povprečja Slovenije.
Kaj bi vi konkretno naredili v tej smeri:
V programu Državljanske liste imamo jasno zapisano:
-

Vse »greenfield« investicije bomo za obdobje petih let oprostili plačila davka na dohodke podjetij

2. Zakaj menite, da se ljudje tako množično izseljujejo iz Zasavja?
Prosimo, izberite možnost (eno samo), ki vam je najbližje.
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Zaradi pomanjkanja delovnih mest in poslovnih priložnosti.
Zaradi degradiranega, umazanega in zdravju škodljivega okolja.
Zaradi prometne oddaljenosti od večjih mest.
Zasavje ne nudi prijetnega in vzpodbudnega okolja.
Ljudje se ne izseljujejo množično.
Gre za naravna nihanja pri številu prebivalcev.

Utemeljitev odgovora:
Po število brezposelnih je Zasavje med prvimi regijami. Tudi podatki o
povprečni starosti kažejo na to, da mladi odhajajo. Problem pa je tudi
ponudba kvalitetnih delovnih mest. Zato Zasavje potrebuje preboj zelenih
in ne »umazanih« delovnih mest.

Kako gledate na ta problem (zmanjševanje števila
izberite možnost (eno samo), ki vam je najbližje.

ljudi)?

Prosimo,

a) Gre za naraven proces po zapiranju rudnikov. Treba je najti druge
dejavnosti za ljudi, ki želijo ostati.
b) To je posledica napačnega razvoja in odločitev v preteklosti.
c) Gre za pozitiven proces. Okolje v Zasavju ne prenese takšnega števila
ljudi.
d) V Zasavju je mogoče zagnati novo "industrijsko revolucijo", ki bo
ustvarjala pogoje za preživetje več ljudi.

Kaj bi vi konkretno naredili v tej smeri:
Preprečiti je potrebno nadaljnji »odliv« prebivalstva z raznimi
spodbudami in oprostitvami (tudi nadomestila za uporabo stavbnih
zemljišč, ki so stvar posamezne občine), da se investitorji odločijo
priti v te kraje. Sklep o razvojni pomoči za občine Hrastnik, Trbovlje in
Radeče je vlada že sprejela.

3. V slovenskem okoljskem pravnem redu so anomalije, ki ljudi, ki bivajo
ob
priviligirani
industriji
dela
za
drugorazredne
in
žrtvovane
državljanje. Tem se ustavna pravica do življenja v čistem okolju odvzema,
da lahko industrija opravlja svojo dejavnost z nižjimi stroški.
Takšen je primer benzena, kjer je dovoljena mejna emisijska vrednost za
cementno industrijo 5× višja kot za vso ostalo industrijo. Benzen je v
Sloveniji iz 1. nevarnostne skupine rakotvornih snovi, kot predpisuje
Svetovna
zdravstvena
organizacija
(WHO),
tudi
prestavljen
v
3.
nevarnostno skupino, kar pomeni, da za njegove emisije velja bistveno
blažja kontrola, kot bi veljala sicer in kot bi bilo ustrezno za zdravje
ljudi in stanje narave.
Kako gledate na ta problem? Prosimo, izberite možnost (eno samo), ki vam
je najbližje.
a) Izjeme so nujno potrebne za konkurenčnost industrije.
b) Takšno stanje je nedopustno. Državljani ne smejo biti žrtve
gospodarstva. Če dejavnost ne zadostuje običajnim predpisom, naj se
ustrezno prilagodi.
c) Že običajne omejitve so postavljene previsoko za okolje, kot so
neprevetrene doline Zasavja. Država bi morala te vrednosti v Zasavju
zaostriti, ne pa omiliti.
d) Dvojno zakonodajo je treba ukiniti. Veljati morajo enaka merila za
vse.
e) Izjeme so še vedno varne. Nižje vrednosti je treba jemati kot
priporočila, ne kot zavezo.

Utemeljitev odgovora:

Zasavje bi zaradi svojih geografskih značilnosti (ozke doline) moral
imeti opredeljene bolj ostre pogoje glede mejnih emisijskih vrednosti.
Kaj bi vi konkretno naredili v tej smeri:
Potrebno je
spremembe.

preučiti

zakonske

in

podzakonske

akte

in

predlagati

4. Ali je po vašem mnenju mogoč razvoj ekološkega kmetijstva in lokalne
samooskrbe s hrano ter turizma, ob hkratni uporabi petrolkoksa ali
industrijskih in komunalnih odpadkov v industriji kot gorivo? Prosimo,
izberite možnost (eno samo), ki vam je najbližje.
a) Da, to se ne izključuje.
b) Industrija ne dela škode in je celo turistično zanimiva. Poglejte samo
dunajsko sežigalnico in Lafargeevo turistično pot.
c) Skupno sobivanje v ozkih in neprevetrenih zasavskih dolinah ni mogoče.
Lokalna samooskrba mora imeti prednost pred gospodarskim interesom.
d) Sežiganje odpadkov in petrolkoksa ne sodi nikamor, še posebej ne v
Zasavje. Dokazano negativno vpliva na zdravje in okolje ter onemogoča
razvoj.
e) Problem je sicer tu, vendar imajo prednost delovna mesta.
f) Delovnih mest zaradi avtomatizacije tako ali tako skoraj ni več.
Prednost naj ima trajnostni razvoj, in ne dobiček gospodarstva.

Utemeljitev odgovora:
Nobena dejavnost, ki ogroža varnost ali zdravje ljudi, za Državljansko
listo ni sprejemljiva. Ena glavnih prioritet našega programa je ravno
spodbujanje trajnostne ekonomije.
Kaj bi vi konkretno naredili v tej smeri:
Prepoved uporabe petrolkoksa v zakonodaji.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Izpolnjeni vprašalnik nam, prosim, vrnite po elektronski pošti do
četrtka, 10. julija 2014. Vaše odgovore bomo v celoti objavili na naši
spletni strani in o tem obvestili naše člane, prav tako bomo objavili, če
ne boste odgovorili nič.

Vnaprej hvala za vaše odgovore!

Lep pozdrav!
Uroš Macerl
predsednik društva Eko krog

V vednost:
- mediji

