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Zadeva: posledice delovanja betonarne ob Cesti v Gorice v ČS Vič 
  

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL svetniški klub Levica podaja županu MOL 

pisno svetniško pobudo in prosi za pisne odgovore in ukrepanja.  

  

Ob Cesti v Gorice, nasproti družbe Plutal in v neposredni bližini Azilnega doma Vič deluje betonarna 

Betontrade d. o. o., Cesta v Gorice 7,  Ljubljana. Ob industrijskem objektu betonarne, desno od vhoda 

za tovornjake, je za nasipom in grmovjem  v naravi skrita začasna deponija za izpiranje tovornjakov.  

Improviziran peščen nasip služi za izpiranje in čiščenje tovornjakov z nadgradnjo mešalnega bobna, 

ki prevažajo svež beton iz betonarne do gradbišč. Ker lahko le ugibamo kakšne kemijske primesi se 

poleg cementa še izlivajo v podtalno vodo, nas upravičeno skrbi. Na lokaciji ni ustreznega 

odvodnjavanja ali potopnih črpalk, zato se odpadna voda izliva neposredno v tla in podtalnico. Iz 

priloženih slik je razvidno, da cementna voda ne zastaja le v bazenu,  temveč tudi v odtočnih kanalih 

in močvirnatih tleh, ki so že delno zacementirana. Pristojni organ MOL prosimo, da problematiko 

preveri in nemudoma ukrepa, preveri okoljevarstveno dovoljenje ter aktivira Ministrstvo za okolje in 

prostor. V Levici namreč menimo, da čezmerno in ponavljajoče se onesnaževanje povzroča veliko 

nevarnost za zdravje ljudi in uničevanje okolja. 

 

Cesta v Gorice je opredeljena kot lokalna cesta. Na začetku ulice je postavljen prometni znak 

»prepovedan promet za vozila katerih skupna masa presega  3 tone«.  Torej omenjena  občinska cesta 

po kategoriji in namenu uporabe glede ni primerna za vrsto tovornega  prometa, ki dovažajo in 

odvažajo z betonarne. Skupna teža specialnega vozila lahko doseže do 40 ton. Zaradi velike prometne 

obremenitve lokalne ceste s težkimi tovornimi vozili pozivamo pristojne, da sprejmejo ukrepe za 

zaščito javne ceste.  

 



 

 

 

 

 

 

V Levici prosimo za poročilo pristojnih organov glede celovite presoje vpliva na okolje z navedbo 

ukrepov za zaščito okolja.   

S spoštovanjem,                                       

Milan Jakopovič, vodja svetniškega kluba Levica 


