Ljubljana, 11. 7. 2019
mag. Dejan Židan
Predsednik Državnega zbora RS
ZADEVA: Pisno poslansko vprašanje
Spoštovani,
V skladu z 240. in 248. členom Poslovnika Državnega zbora vam
posredujem pisno poslansko vprašanje v zvezi dirkališčem "Gaj" na
letališču Cerklje ob Krki, ki ga naslavljam na ministra za obrambo, g.
Karla Viktorja Erjavca.
S spoštovanjem,

Dušan Šiško
poslanec

V prilogi:
- pisno poslansko vprašanje.
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VSEBINA PISNEGA POSLANSKEGA VPRAŠANJA
Spoštovani minister,
18. avgusta 2019 bo potekla petletna pogodba med vašim ministrstvom in
Zvezo za avto šport Slovenije - AŠ 2005 o uporabi območja Gaj na
vojaškem letališču v Cerkljah ob Krki za dejavnosti te organizacije. V
minulem obdobju je prihajalo do pogostih kršitev zakonodaje oziroma
odločb pristojnih organov s strani najemnika, ki je pokazal tudi veliko
samovoljo in nesprejemljivo posegel v naravno okolje s posekom velikega
števila dreves. Ne glede na to, da niso imeli uporabnega dovoljenja za
objekt, so v preteklosti organizirali moto prireditve, ena takih pa je po
mojih informacijah znova napovedana še za ta mesec!
Kot je ministrstvu že dobro znano, uporabi tega območja za potrebe
dirkališča nasprotujejo tako okoliški prebivalci kot sedanje vodstvo KS
Cerklje ob Krki, saj menijo, da so dovolj obremenjeni s hrupom že zaradi
aktivnosti
Slovenske
vojske
in
članic
Nata.
Občani so se v namen preprečitve projekta moto dirkališča organizirali v
civilno iniciativo in v ta namen tudi že zbrali preko 500 podpisov krajanov.
V Slovenski nacionalni stranki menimo, da bo nadaljevanje tega projekta
lahko vzbudilo nadaljnjo eskalacijo nezadovoljstva državljanov, ki bi lahko
preraslo v odpor do aktivnosti Slovenske vojske in predvsem občasnih
vojaških vaj na tem območju, kar pa gotovo ni v interesu vašega
ministrstva in države Slovenije.
Kot poslanca iz regije Posavje me zanima, ali namerava vaše
ministrstvo obnoviti pogodbo o uporabi območja Gaj na letališču
Cerklje ob Krki za namene moto dejavnosti, in to kljub očitnemu
nasprotovanju lokalnega prebivalstva?
Dušan Šiško
poslanec

