
 

Številka: 03200-2/2014-18   

Ljubljana:  3. 3. 2014 

                                         

                                                                                           
Mestna občina Ljubljana                                                                                         32. seje MS                                                                           

Mestni svet                                                                                                                k 2. točk 

Mestni trg 1, Ljubljana 

 

Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

V skladu z 97. členom Poslovnika MOL,  zastavljam županu ter pristojnim službam naslednji 

svetniški vprašanji, ki zadevajo četrtno skupnost Zalog, Podgrad, Spodnji Kašelj: 

 

1.) S čem pojasnjujete ignorantski odnos MOL pod vašim vodstvom do krajanov Zaloga, v 

zvezi z zasmrajanjem okolja zaradi delovanja Kafilerija Koto d.o.o. Ljubljana ? 

 

2.) Kakšen predlog za odpravo emisij smradu na območju MOL boste pripravili v predpisanem 

trimesečnem roku za Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine Ljubljana 

in katera služba MOL je pristojna za usklajevanje Odloka ? 

 

OBRAZLOŽITEV 

 

Kafilerija Koto d. o. o. Ljubljana – podjetje je edino v Sloveniji, ki že 40 let zasmraja okolje in v 

ponavljajočih obdobjih ustvarja nevzdržne pogoje za bivanje, kar med občani zbuja val ogorčenja, pa 

se nič ne zgodi. Pritožbam vladi Republike Slovenije so sledile tudi pritožbe na MOL, ki pa se v 

primeru Kafilerije Koto spreneveda, da je to problem države, ki je Kafileriji Koto podelila koncesijo.  

 

Takšen ignorantski odnos do kvalitete bivanja posameznih ogroženih predelov MOL se mora ustaviti. 

Občina ne sme in nima pravice stati ob strani dogajanjem, ki neposredno škodijo občanom MOL. 

Veliko priložnost, da MOL povzame odločne korake v smeri odprave vzrokov in posledic neželenega 

delovanja Kafilerije Koto d. o. o. Ljubljana je oblikovanje Odloka o načrtu za kakovost zraka na 

območju Mestne občine Ljubljana, ki ga je MS MOL potrdil na 31. redni seji MS MOL. S tem v 

zvezi je postavljeno drugo vprašanje.  

 

V podkrepitev permanentne prisotnosti zasmrajanja okolice navajam tri obvestila, ki jih je direktor 

družbe Kafilerija Koto d.o.o. naslovil na krajane Zaloga, kar nazorno predstavi, kako ogrožen je 

bivalni standard občanov Zaloga. 

 

1. 

 

Obveščamo vas, da bomo predvidoma od 15. do 19. februarja izvajali homogenizacijo biofiltrskega 

vložka.  

V primeru poslabšanja vremena se bodo dela izvajala naslednji vikend, to je od 22. februarja dalje. 

Zamenjava bo potekala postopoma, najprej na eni polovici nato še na drugi. V času izvajanja del 

lahko pride do neprijetnih vonjav.  

Za neprijetnosti se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje. 

 

Ljubljana, 13.2.2014 

 

 

 



 

 

 

2. 

 

V času od nedelje 10.11.2013 do predvidoma petka 15.11.2013 bomo v procesu čiščenja odpadnih 

voda izvajali tehnično vzdrževalna dela. V tem času bi lahko prihajalo do povečanih emisij vonja v 

okolje. 

Zaradi tega se vnaprej opravičujemo. 

 

Ljubljana, 8.11.2013 

 

3. 

 

Obveščamo vas, da bo v nedeljo, 7. aprila potekal redni letni remont na transformatorski postaji v 

podjetju KOTO. Dobava električne energije bo predvidoma od 8. do 13. ure prekinjena.  

Zaradi tega ne bodo obratovali sistemi za čiščenje zraka. 

Če bi do emisij vonjav prišlo, se vam za neprijetnosti opravičujemo in se vam zahvaljujemo za 

razumevanje. 

 

Ljubljana, 5.4.2013 

 

 

 

 
  
 

S spoštovanjem, 

 

 

 

 

                                                                            Mirko Brnič Jager 

                                                                            vodja svetniškega kluba  


