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Št. dokumenta: D-24-20      Zagorje ob Savi, 28.4.2020 

Medijem in političnim strankam 

 

Izjava za medije: Zdravo gospodarstvo potrebuje zdravo okolje in zdrave ljudi 

 

   Eko krog je lani objavil študijo o emisijah nevarnih snovi v okolje iz cementarne Salonit 

Anhovo, ki sosežiga odpadke. Odvetniki podjetja so se odzvali z grožnjami, medicinska 

stroka pa s podporo zdravju lokalnih  prebivalcev.  

   Če kdaj, potem je v času epidemije novega koronavirusa postalo jasno, da sta predpogoja 

zdravega gospodarstva zdravo okolje in zdravi ljudje. Spoznali smo, kako tvegana je dobava 

v verigah, ki jih nadzoruje majhno število dobaviteljev ali pa so majhne zaloge. Smo se pa 

tudi naučili, da lahko svoje navade dokaj hitro spremenimo in smo pri tem inovativni.   

   Evropska unija se zaveda velike odvisnosti od uvoza surovin in spodbuja prehod v krožno 

gospodarstvo. Tveganja glede oskrbe gospodarstva s potrebnimi snovmi bo znižala s 

ponovno uporabo ali recikliranjem materialov, ki so že vgrajeni v izdelke in njihovo embalažo. 

Zanašanje na sežig je zato korak v slepo ulico.  

    V Sloveniji medtem narašča količina nastalih odpadkov. Vlada RS in Ministrstvo za okolje 

in prostor nas prepričujeta, da moramo postati samooskrbni s sežiganjem odpadkov. V 

resnici pa je čas, da postanemo samooskrbni s hrano in snovmi, ki jih potrebujeta kmetijstvo 

in gospodarstvo. 

   Eko krog je na Vlado RS ter Ministrstvo za okolje in prostor naslovil pobudo za čimprejšnjo 

pripravo konkretnih ukrepov preprečevanja odpadkov in zapiranja naravnih ter tehnoloških 

snovnih krogov. Čas okrevanja po pandemiji je čas za dolgoročni razvoj gospodarstva na 

zdravih temeljih, torej razvoj, ki upošteva okoljske omejitve. Nikakor pa to ne sme biti čas, ki 

bi ga - na račun rahljanja okoljske zakonodaje - namenili zgolj preživetju gospodarstva do 

naslednje krize. 

Ena prvih potez Vlade in MOP je omejevanje pravic nevladnim organizacijam in jasno je, 

da MOP ostaja marioneta Ministrstva za gospodarstvo, ki se ne zaveda, da je v službi okolja. 

S tem pa najslabšo uslugo dela prav gospodarstvu.  

  Kljub temu upamo, da bo naša pobuda naletela na konstruktiven odziv politike in jo bosta 

podprli tako stroka kot tudi civilna družba. 

  Pobuda Eko kroga v celoti: Zdravo gospodarstvo potrebuje zdravo okolje in zdrave ljudi 

 

Lep pozdrav 

Uroš Macerl, predsednik 
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