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ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE 

 

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL, v imenu svetniškega kluba SDS, naslavljam županu 

naslednjo svetniško vprašanje in pobudo: 

 

KAJ JE S POBUDO ODBORA ZA VAROVANJE OKOLJA MOL, MINISTRSTVU ZA 

OKOLJE IN PROSTOR (sedaj problikovano v KMETIJSTVO IN OKOLJE) ZA SPREJETJE 

NUJNIH UKREPOV V ZVEZI Z GOSTINSKIMI ŢARI IN KURIŠČI, KI BREZ ČISTILNE 

ZAŠČITE IZLOČAJO EMISIJE IZPUŠNIH DIMOV IN HLAPOV V ZRAK IN PROSTOR 

IN S TEM OGROŢAJO ZDRAVJE LJUDI, ONESNAŢUJEJO OKOLJE IN OBJEKTE  

  

IN 

 

S TEM V ZVEZI ZAHTEVO ZA PRIČETEK POSTOPKA DOPOLNITVE ZAKONODAJE, 
KI BO V CELOTI ZAJELA OBRAVNAVO PROBLEMATIKE ŠKODLJIVIH EMISIJ V 

OBRATIH GOSTINSKIH DEJAVNOSTI 
 

Podpisani svetnik Mirko Brnič Jager sem na 4. Seji Odbora za varovanje okolja podal pobudo za 

razpravo in oblikovanje ustreznega sklepa v zvezi s problematiko onesnaževanja ozračja s 

škodljivimi emisijami iz gostinskih žarov in kurišč. 

 V razpravi so sodelovali vsi člani in zaradi preprečevanja onesnaževanja ozračja s škodljivimi 

emisijami iz gostinskih žarov in kurišč enoglasno odločili za sprejem pobude odbora. 

 

POBUDA: 

Odbor za varstvo okolja pri Mestnem svetu Mestne občine Ljubljana daje pobudo, ki se jo 

posreduje Ministrstvu za okolje in prostor Republike Slovenije, da takoj sprejme ustrezne 

interventne ukrepe za preprečitev nadaljnjega onesnaţevanja okolja in prostora iz gostinskih 

ţarov, ki delujejo na urbanih območjih MOL in nimajo ustrezne čistilne tehnologije, ki bi 

preprečevala emisije škodljivih substanc v ozračje. Hkrati naj se tudi prične s postopkom 

dopolnitve obstoječe zakonodaje, ki bo v celoti zajela obravnavo problematike škodljivih emisij 

v obratih gostinskih dejavnosti, od načrtovanja do izvedbe in izvajanja te dejavnosti.  

 

Pobuda JE bila sprejeta s 6 glasovi ZA, 0 PROTI   od 6 navzočih 

 

V nadaljevanju razprave se je ugotovilo, da je pri posredovanju te pobude potrebno razširiti 

pobudo še z drugimi emisijami, ki še niso obravnavane s predpisi! 

 

V imenu svetniškega kluba SDS prosim za pisni odgovor za kar se vam zahvaljujem. 

 

 

                                                                                                              Mirko Brnič Jager l.r., 

                                                                                                                   mestni svetnik 


