Datum: 11. september 2017

dr. Milan Brglez,
predsednik Državnega zbora RS

Zadeva: Pisno poslansko vprašanje
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam posredujem pisno
poslansko vprašanje v zvezi z širitvijo proizvodnje bivšega podjetja Pinus in negativnimi
vplivi na okolje, ki ga naslavljam na Vlado RS.

S spoštovanjem!

Andrej Čuš,
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA

Spoštovani!
Podjetje Albaugh, ki je pred dobrima dvema letoma kupilo nekdanjo tovarno Pinus TKI,
namerava v Račah, kjer proizvajajo različna fitofarmacevtska sredstva, povečati
proizvodnjo pripravkov, ki se v kmetijstvu uporabljajo za varstvo rastlin in pridelkov
pred povzročitelji bolezni in za zatiranje plevela, na šestkratno vrednost.
S pet tisoč ton namerava Albaugh povečati proizvodnjo v Račah na 31 tisoč ton letno.
Izdelujejo tudi herbicid boom effect, ki vsebuje glifosat. Deset tovornjakov dnevno bo
peljalo skozi Rače. 97 zaposlenih je danes v tem podjetju. Javna razgrnitev za
okoljevarstveno soglasje je predvidena konec letošnjega leta ali v začetku prihodnjega.
V podjetju Albaugh načrtujejo, da bo okoljevarstveno dovoljenje izdano v letu 2018.
Skrbi ob teh novicah je ogromno. Ne samo, da bo prišlo bo do povečanja emisij snovi v
zraku, vse to se dogaja v neposredni bližini šole, vrtca, na drugi strani pa meji tudi na
območje Nature 2000.

Zato me zanima naslednje:
1. Kako je sploh možno, da tak obrat posluje v bližini vrtca in šole?
2. Se je slovenska vlada kaj naučila iz preteklih ekoloških katastrof v Sloveniji?
3. Kakšno je stališče Vlade RS do sežigalnice omenjenega podjetja, ki je kar sredi
naselja oz. kraja?
4. Ne predstavlja omenjena širitev velike nevarnost in grožnje za celotno
območje?
5. Ne samo ogroženost, skrbi me tudi večje onesnaženja zraka. Kljub temu, da se
veliko podjetij zavzema za čiščenje in razne filtre, pa vidite tudi v Mežiški dolini,
da niti najboljši filtri ne pomagajo, saj kar gre v zrak, gre v zrak.

