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Zadeva: selitev podjetja Surovina Ljubljana d. o. o.
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
Svetniški klub Levica prosi pristojne službe Mestne uprave MOL, da proučijo možnost selitve
podjetja Surovina, družbe za predelavo odpadkov, d. o. o., PE Ljubljana s Ceste dveh cesarjev na
drugo, primernejšo lokacijo. Podjetje Surovina je ena od največjih zasebnih družb za storitve
ravnanja z odpadki na območju Slovenije, ki predeluje papir, plastiko in druge odpadke.
Občani, ki živijo v neposredni bližini podjetja, menijo, da je dejavnost z vidika obremenitve okolja
nesprejemljiva. Podjetje s svojo dejavnostjo povzroča hrup, onesnaženje in prometne zastoje težkega
tovornega prometa. Delce plastike in papirja veter raznaša na dvorišča in vrtove bližnjih hiš in v
bližnjo okolico. Takšno je tudi stališče Četrtne skupnosti Vič, ki je v mesecu juniju 2017 že poslalo
županu MOL prošnjo za pomoč, da v okviru svojih pristojnosti stori vse, da se podjetje preseli na
drugo lokacijo. Navajajo: »Na dvorišču so ogromni kupi papirja plastike, polivinila, kar povzroča
smrad, pojavljajo se podgane, kupi odpadkov pa pritiskajo na objekte, kjer imajo občani svoje garaže.
Niti pomisliti ne smemo, kaj bi se zgodilo, če bi prišlo do požara. Poleg tega njihova vozila ovirajo
promet po tem delu Ceste dveh cesarjev, zato večkrat prihaja do zastojev. Zaradi ropotanja strojev in
prekladanja železa in drugih kovin, prihaja do povečanega ropota.«
Predlagamo, da MOL poišče primerno nadomestno lokacijo, ki bo omogočala lažjo prometno
dostopnost: npr. degradirana območja (opuščeni kamnolomi, peskokopi) izven vodovarstvenih
območji z bližino prometne infrastrukture (železnico, obvoznico). Izbere naj se lokacija, ki bo manj
obremenilna za lokalno okolje. Zanima nas tudi, katere lokacije je MOL predvidela v Občinskem
prostorskem načrtu za načrtovanje novih centrov za obdelavo in predelavo odpadkov izven sistema
RCERO. Kakšna je namenska raba zemljišča, na katerem se opravlja dejavnost podjetja v
prostorskem načrtu MOL?
Zaprosili bomo tudi Inšpekcijo za okolje in naravo in ARSO za ponovno presojo vplivov na okolje
ter preveritev okoljevarstvenega dovoljenja.
V Levici si prizadevamo, da bi izvajanje teh, sicer nujno potrebnih dejavnosti potekalo v skladu s
predpisi in čim manjšimi vplivi na naravno in bivalno okolje.
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

