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Zadeva: pobuda županu MOL k pridružitvi javnemu pozivu županov evropskih mest   
 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL podajam županu MOL pisno svetniško 

pobudo in prosim za pisni odgovor.  

 

Župani 20 evropskih prestolnic in velikih mest so v evropskih medijih 16. 3. 2016 v časniku Le 

Monde objavili javno pismo, v katerem protestirajo proti nameri Evropske komisije, da sprosti 

omejitve izpustov dušikovih oksidov za dieselska vozila. Namesto da bi Evropska komisija v svojem 

odzivu na afero prirejanja podatkov o izpustih pri proizvajalcih, kakor je Volkswagen, pritisnila na 

proizvajalce, nasprotno predlaga uvedbo drugačnih testov, ki bi bili za proizvajalce veliko ugodnejši. 

Skozi bi tako prišli z izpusti, ki so tudi za več kot dvakrat večji od tistih, ki jih določa sedanja 

regulativa. 

"Kako lahko varujemo zdravje naših sodržavljanov, če bo Evropska unija podpisala dovoljenje za 

onesnaževanje na račun javnega zdravja," sprašujejo župani."Kaj naj rečemo staršem tistih otrok, ki 

trpijo za akutnimi respiratornimi boleznimi, starejšim in najbolj ranljivim? Naj jim rečemo, da je 

njihova lastna vlada dala prednost zdravju avtomobilske industrije pred zdravjem ljudi?" nadaljujejo 

župani v pismu. 

Podpisniki tega pisma oziroma javnega poziva so županje in župani Pariza, Barcelone, Bukarešte, 

Budimpešte, Bruslja, Kopenhagena, La Valette, Londona, Madrida, Milana, Nikozije, Osla, Rige, 

Sofije, Stockholma, Varšave … Žal pa med njimi ni župana Ljubljane, evropske zelene prestolnice 

2016. Ob tem je Ljubljana mesto, ki se sooča z zelo obsežnim problemom onesnaževanja zraka zaradi 

prometa. 

Župana sprašujem, zakaj Ljubljane ni med podpisniki poziva. Mar ni bila povabljena? Glede na to, da 

je evropska zelena prestolnica, je to nenavadno. Predlagam, da se tudi Ljubljana pridruži tej izredno 

pomembni pobudi županov, ki ne pristajajo na žrtvovanje  zdravja ljudi za reševanje avtomobilske 

industrije. 

 

 

S spoštovanjem,  

Nataša Sukič, mestna svetnica 

Združena levica (DSD, IDS, TRS) 

 

 


