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Služba za organiziranje dela mestnega sveta
Adamič - Lundrovo nabrežje 2
1000 Ljubljana

Zadeva: Odgovor na svetniško pobudo
Zveza: Svetniška pobuda št. 90000-6/2022-12 z dne 9. 6. 2022

Spoštovani,

v zvezi z problematiko onesnaževanja cestišča zaradi betonarne Obrije vas seznanjamo, da smo na 
Inšpektoratu Mestne občine Ljubljana v mesecu aprilu 2022 v različnih dnevnih intervalih, opravili 
več nadzorov na lokaciji. Nadzore smo opravljali tudi skupaj z redarji Mestnega redarstva Mestne 
občine Ljubljana. 

Inšpektor pri nadzoru ni ugotovil večjih posebnosti, tako ne v suhem kot deževnem vremenu, drži pa 
dejstvo, da je Cesta na Obrije delno asfaltirana in delno makadamska. Makadamski del pa je zaradi 
dežja postal bolj blaten. V enem izmed nadzorov je delavec čistil cestišče, pri čemer naj bi to zahteval 
lastnik betonarne Obrije, kljub temu, da sama betonarna naj nebi bila povzročiteljica umazanega 
cestišča, saj na tem območju delujejo različne družbe, ki se ukvarjajo z gradbeno dejavnostjo.

V zvezi z drobljenjem peska v poznih urah, zaradi katerega posledično nastajajo oblaki prahu, ki se 
dvigajo v zrak in s tem onesnažujejo okolico in povzročajo ropot, predlagamo, da se obrnete na 
pristojni organ - Inšpektorat Republike Slovenije za okolje in prostor. Prijavo glede delovanja 
betonarne, ki smo jo prejeli na Inšpektorat, smo jim že odstopili v mesecu marcu 2022 in sicer z 
dopisom št. 06100-185/2022-2 z dne 9. 3. 2022.

Hkrati vas obveščamo, da smo v preteklosti že dobili informacijo, da je za obratovanje betonarne na 
tej lokaciji izdano veljavno gradbeno dovoljenje.

Nadalje smo v problematični zadevi betonarne Obrije zaprosili za odgovor Mestnega redarstva
Mestne občine Ljubljana, katerega Vam posredujemo:

»S problematiko onesnaževanja cestišča v neposredni bližini betonarne na Obrijah smo na Mestnem 
redarstvu že seznanjeni, saj smo v preteklosti na podlagi več pobud tako občanov kot tudi Četrtne 
skupnosti Jarše izvedli več nadzorov cestnega prometa. Prav tako smo opravili razgovore z 
odgovorno osebo betonarne in ji predstavili opisano problematiko.

Na podlagi opravljenih nadzorov pojasnjujemo, da večjih kršitev nismo zaznali. Potrebno se je 
zavedati, da se betonarna nahaja na območju z delno makadamskim in delno asfaltiranim cestiščem, 
katerega pa ne uporabljajo samo obiskovalci omenjenega objekta. Prav tako skozi nadzore 
ugotavljamo, da odgovorna oseba poskrbi za občasno čiščenje asfaltiranega dela cestišča kljub temu, 
da cesto lahko uporabljajo vsi saj je dostopna vsem pod enakimi pogoji. Ugotavljamo tudi, da ob 
deževnih dneh vsa vozila katera uporabljajo cestišče prenašajo pesek iz makadamskega dela na 
asfaltirani del zato ne moremo z zagotovostjo trditi, da so onesnaževalci cestišča le obiskovalci 
betonarne.



Kljub navedenemu na Mestnem redarstvu skrbimo za občasne nadzore cestnega prometa in ob 
morebitni zaznavi kršitev tudi ustrezno ukrepamo.« 

Lep pozdrav.

Pripravil:
Milan Kovačević
inšpektor

Barbara Barle
Inšpektorica svetnica – vodja Inšpektorata

Poslati:
- Mestna občina Ljubljana, Služba za organiziranje dela mestnega sveta, Adamič - Lundrovo 

nabrežje 2, 1000 Ljubljana (po e pošti na matjaz.bregar@ljubljana.si) 
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