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ZADEVA: Odgovor na vpra5anj e za ll. Sejo Mestnega sveta

Vpraianje: ga. Mojca Kucler Dolinar - N.SI

Y Zalogt se Ze leta soodajo s problemom izjemno motedih vonjav, ki bistveno zmanj5ujejo kvaliteto
Livljenja obdanov. Smrad se Siri predvsem iz podjetja Koto, ki se ukvarja s predelavo Zivalskih
odpadkov in koZe, Centralne distilne naprave in nekaterih drugih podjetij. ZaloLani, zdntileniv okviru
Civilne druZbe so poslali Ze ne5teto protestnih pisem in pritoZb na razlidne institucije na lokalni in
drLavni ravni kot tudi samim podjetjem, spremenilo pa se ni nid, dejansko se stanje le 5e slab5a.
Smrad ogroLa pravico do zdravega Zivljenjskega okolja, ki je zagotovljeno z Ustavo, kot je v eni
izmed svojih odlodb ugotovilo tudi Vi5je sodi5de v Ljubljani: >Tudi intenziven in trajen smrad
bistveno vpliva na Zivljenjske pogoje v dolodenem okolju in lahko predstavlja resno motnjo, ki vpliva
na kvaliteto Zivljenja, lahko pa ogroLa tudi zdravje prizadetega. Zato je mogode zahtevati tudi varstvo
pred Skodo zaradi smradu.<<

V izogib pravnim posledicamo ki bi lahko bremenile Mestno obiino Ljubljana oziroma mestni
proraiun nas zanima, kaj je bilo v zadnjem obdobju enega leta storjenega v smislu osnovne
funkcije obiine (ob sodelovanju navedenega podjetja), da zagotovi obianom ustavno pravico
do zdravega iivljenjskega okolja? Kdaj in kak5ne ukrepe namerava Mestna obiina Ljubljana
izvesti, da bi se uiinkovito razre5il problem, ki ie resniino predolgo greni Zivljenja obianov?

Odgovor:

Mestna obdina Ljubljana se zaveda, da prebivalci Zaloga Ze vrsto let opozarjajo na neprijetne vonjave
v Zalogu in se nenehno pritoZujejo. Kot vir neprijetnih vonjav najvedkrat navajajo podjetje KO TO,
deprav v Zalogu 5e vedno deluje tudi druga industrija (mesno predelovalna), ki je prav tako moZen vir
emisij.
Predstavniki Mestne obdine Ljubljana so Ze vedkrat obiskali tovarno, ki jim je na steZaj odprla vrata
in jim razkazala proizvodnjo in njihova prizadevanja za zmat4lanje negativnega vpliva na okolje.
Podjetje KO TO ravno tako organizira dneve odprtih vrat, na katerih predstavi zainteresiranim
deleZnikom proizvodni proces in ukrepe za varovanje okolja, med njimi tudi delovanje biofiltra za
di5denje onesnaZenega zraka (zmanj5anje smradu) iz proizvodnih prostorov ter bioloSko distilno
napravo za di5denje odpadnih voda. Bioplin, ki nastaja pri anaerqbnem di5denju odpadnih voda,
izkori5dajo za gretje v tehnoloikem procesu.

Naj 5e omenimo, da se nobena zakonodaja ne ukvarja s problematiko smradu, za katerega se

strinjamo, da je lahko eden od zelo motedih dejavnikov, ki modno poslab5uje kakovost bivanja v
okolju. Zaradi navedenega ni zakonske podlage za ukrepanje prosti >onesnaLevanju s smradom<<.



Kljub vsemu smo prepridani, da si podjetje KO TO prizadeva poslovati transparentno in v solitju z
okoli3kim prebivalstvom. Z novimi tehnolo5kimi ukrepi, ki jih 5e nadrtujejo, bodo v bodode dodatno
zmanj3evali negativne vplive na okolje.

Lep pozdrav!

Irena Razpotnik
Nadelnica
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