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Mestni svet
Mestne občine Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Zadeva: Pobuda za upoštevanje okoljskih kriterijev pri izbiri javnih naročil
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL vprašanje in svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
Glede sosežiga odpadkov smo postavili vprašanje že na prejšnji seji MOL, a žal nismo dobili
zadovoljivih odgovorov. Izbrano podjetje za sosežig je hčerinsko podjetje podjetja Salonit Anhovo.
Širše območje Anhovega (občina Kanal ob Soči) je izpostavljeno velikim količinam emisij, ki
nastajajo kot posledica sežiga odpadkov. Gre za zdravstveno najbolj prizadeto območje v Sloveniji,
saj je uporaba azbesta povzročila številna obolenja. Ljudje še dandanes zbolevajo za mezatoliomom.
Da gre pri sežiganju tolikšnih količin odpadkov v cementarni za zelo resno zdravstveno tveganje, so
med drugimi opozorili tudi v Zdravniški zbornici Slovenije ter več kot 600 zdravnikov iz cele
Slovenije, ki so podpisali peticijo proti sežiganju odpadkov v Anhovem.
V zadnjem času je bilo v različnih medijih zopet možno prebrati, kakšen negativni vpliv ima Salonit
Anhovo na življenje ljudi in na okolje. Najnovejša novica pa je, da je Salonit umaknil vlogo za
povečan sosežig odpadkov v peči cementarne. Skuriti so hoteli 135 tisoč ton odpadkov na leto in
zaprosili za dovoljenje Agencije Republike Slovenije za okolje (ARSO); a je sedaj vloga umaknjena.
Zelena politika se po našem mnenju ne more izvajati na plečih najbolj degradiranih občin in območij
v Sloveniji, temveč v iskanju odgovornih in trajnostnih rešitev za celotno družbo. Ne okoljsko ne
etično namreč ni sprejemljivo, da se problemi s smetmi glavnega mesta rešujejo ravno na za zdravje
ljudi najbolj ogroženih delih Slovenije.
V Levici na MOL naslavljamo vprašanje in pobudo. Ali bodo nova dejstva, da Salonit Anhovo ne bo
dobil dovoljenja za sežig več odpadkov, vplivalo na pogodbo z MOL? Ob tem podajamo pobudo, naj
se v postopku javnega naročila vedno upoštevajo tudi okoljski kriteriji. Podajamo tudi pobudo, naj se
glede konkretnega sosežiga odpadkov najde drugo rešitev.
Tovariški pozdrav,

Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

