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MESTNI SVET 

MESTNE OBČINE LJUBLJANA 

 

 

ZADEVA:  Svetniška pobuda – namestitev zbiralnikov za uporabljene injekcijske igle v vse 

enote Lekarne Ljubljana in enote ZD Ljubljana   
 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL, posredujemo pisno pobudo in prosimo za  

pisen odgovor. 
 

Meščanke in meščani mesta Ljubljana se postopno ozaveščano in navajajo na dejstvo, da je ločeno 

zbiranje odpadkov koristno za ljudi in okolje. Pomembno vlogo pri tem ima Snaga Javno podjetje 

d.o.o., ki preko spletnih strani in brošure, ki jo je prejelo vsako gospodinjstvo v Mestni občini 

Ljubljana, prijazno vabi, da tudi sami poskrbijo za urejeno in varno okolje. 
 

Na težavo pa naletijo, ko se srečajo z za večino nas nevsakdanjimi  nevarnimi odpadki med katere 

sodijo tudi uporabljene injekcijske igle. Za bolnike, katerih zdravljenje predvideva vbrizgavanje 

zdravila z injekcijsko iglo in glede na število ter starostno strukturo prebivalcev mesta, pa je to 

vsakodnevni problem mnogih. 
 

Lekarna Ljubljana v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadnimi zdravili sprejema v svojih 

poslovalnicah le zdravila. V Zdravstvenem domu Ljubljana, kjer imajo možnost zbiranja takšnih 

odpadkov, pa razen v ZDL Bežigrad in ZDL Moste –Polje ni možna oddaja injekcijskih igel. 
 

Injekcijske igle lahko oddajo v premične kontejnerje za zbiranje nevarnih odpadkov, vendar le 

dvakrat letno in na primer, za ČO Center, le na parkirišču v Tivoliju. 
 

Na deponiji Snage Javnega podjetja d.o.o. zbirajo nevarne odpadke vsak dan, vendar je ta bolnim in  

starejšim, ki so posledično tudi nepokretni, oddaljena in nedostopna. Injekcijske igle tako vse 

prevečkrat končajo v navadnih, črnih kontejnerjih in posledično s svojo vsebino zastrupljajo naše 

okolje. 
 

Društvo Stigma uporabljene injekcijske igle zbira vsak dan na dveh lokacijah v mestu, vendar 

menimo, da ni prav, da ravnanje s tako nevarnimi odpadki prepustimo prostovoljnemu društvu in 

odgovornim posameznikom. 
 

Županu MOL predlagamo, da ustrezno z zakonodajo namesti  v vse enote Lekarne Ljubljana 

in enote Zdravstvenega doma Ljubljana zbiralnike za ločeno zbiranje uporabljenih injekcijskih 

igel.  
 

 

S spoštovanjem 
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