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Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu ter pristojnim službam sledeča 

svetniška vprašanja: 

 

 

Na ministrstvu za okolje in prostor je v obravnavi gradnja trase dveh najmočnejših tranzitnih  

daljnovodov napetosti po 400 KV. V razpravi je severna ali južna trasa.  

Severna trasa poteka neposredno v bližini osnovne šole Vižmarje –Brod in vrtca Šentvid - enota 

Mravljinček, ter osnovne šole in vrtca Dobrova ter neposredno nad igrišči NK ARNE TABOR69, 

kjer 250 članov, predvsem otrok, vsaki dan trenira nogomet. 

Na tem koridorju (šole Vižmarje Brod in vrtca Šentvid) že poteka sedem visokonapetostnih 

daljnovodov, dva po 35 kV, štirje po 110 kV in eden napetosti 220 kV. Daljnovod  220 kV , ki je 

najbližji šoli in vrtcu, se naj bi nadomestil z novima 2 krat po 400 kV. 

Z graditvijo teh daljnovodov nad poseljenim delom severne trase, šole in vrtca, bi bilo ca 1800 otrok 

dnevno izpostavljeno nizkofrekvenčnemu elektromagnetnemu sevanju -  EMS. 

Veliko mednarodnih študij  potrjuje škodljivost sevanja, predvsem na otroke in povečanje incidence 

levkemije pri otrocih. Tudi ministrstvo za zdravje RS je v strategiji 2012-2020 za zdravje otrok in 

mladostnikov v povezavi z okoljem navedlo škodljive vplive elektromagnetnega sevanja na zdravje 

otrok.  

Ravnatelji osnovnih šol, ravnatelji vrtcev, sveti staršev in zaposleni, ter civilna družba ostro 

nasprotujejo gradnji daljnovodov na severni trasi. 

 

Problem gradnje južne trase, ki je bistveno manj poseljena in ne poteka preko javnih šol in vrtcev , JE 

ZAŠČITA NARAVNE IN KULTURNE DEDIŠČINE – metuljček okerček.  

 

 

POSTAVLJAM VPRAŠANJA: 

 

 kakšno stališče bo zavzela MOL glede gradnje severne trase, 

 ali bo MOL (vrtec Brod na novo dograjen) glede na študije o škodljivosti sevanja na 

otroke nasprotovala gradnji severne trase daljnovodov, 

 ali je MOL že dala  pripombe na gradnjo severne trase, 

 ali je bolj pomembno zdravje ljudi-otrok,  ali varovanje narave, kajti  evolucija kaže, da 

se živali in narava prilagodi spremembam, ljudje pa umirajo zaradi bolezni. 
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