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Pobuda:  lokacije nevarnih objektov v mestu  

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL naslavljam na župana MOL pisna svetniška 

vprašanja  in prosim za pisne odgovore.  

 

Požar v Kemisu na Vrhniki je osvetlil nevarnost umeščanja nevarnih industrijskih objektov v bližino 

stanovanjskih naselij in v bližino okoljevarstveno občutljivih območij. Dejstvo je, da je tudi v 

Ljubljani, kot največjem slovenskem mestu, več takšnih industrijskih obratov. Nekateri (kot na 

primer TE-TOL, Papirnica Vevče, Dinos, Pivovarna Union…) so locirani v neposredni bližini 

stanovanjskih naselij, drugi pa v industrijskih conah, v bližini nakupovalnih centrov, kjer pa se čez 

dan zadržuje večje število ljudi (kot na primer Aquafil Slovenija, Hella…)  Objekti (na primer TE-

TOL in Snaga) so tudi v posredni ali neposredni lasti MOL. Gre za dejavnosti, ki lahko v primeru 

nesreče povzročijo onesnaženje večjega obsega z nevarnimi vplivi na zdravje ljudi. 

 

V zvezi s tem me zanima, ali ima MOL pripravljene načrte kriznega odzivanja v primerih nesreč v 

industrijskih obratih, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega? Ali ima MOL, kot lastnik 

nekaterih od teh objektov,  pripravljene scenarije ukrepanja v primeru nesreče v teh objektih, s čimer 

bi čim bolj omejil nevarnost in posledice nesreč? Ali ima MOL izdelan seznam nevarnih objektov na 

območju MOL? V primeru, da ja, vas prosim, da ga priložite odgovoru. 

 

So pristojne inšpekcijske službe opravile nadzor nad spoštovanjem predpisov v podjetju za predelavo 

plastike,  Plastika Andrej Mesojedec s. p. in podjetju Piskar d. o. o.? Imajo za svoje delovanje 

okoljevarstveno soglasje? Krajani Zadobrove opozarjajo, da so preveč izpostavljeni različnim 

negativnim dejavnikom: hrupu, vibracijam in škodljivim emisijam, ki jih povzročata oba proizvodna 

obrata. Iz objektov se nenadzorovano in brez omejitev v okolje širijo nevarne snovi in hlapi 

kemikaliji. Apelirajo na pristojne službe, vendar so z odgovori in nadzorom nezadovoljni. Skrbi jih za 

zdravje, bojijo se posledičnega delovanja in vpliva plastičnih mas  na ljudi in naravo.  

Ste seznanjeni z dodatnimi raziskavami, ki sta jih v zvezi z obratovanjem Plastike Andrej Mesojedec 

s.p. opravila sta Inšpektorat Republike Slovenije za okolje ter Uprava za varno hrano, veterinarstvo in 

varstvo rastlin, ki sta odgovorna za varovanje zdravja ljudi in varovanje narave pred industrijskim 

onesnaževanjem?  

 

Ustava določa, da ima vsakdo skladno z zakonom pravico do zdravega življenjskega okolja. Država 

oz. lokalna skupnost mora poskrbeti  za zdravo življenjsko okolje. V ta namen nam  zakon določa 

pogoje in načine za opravljanje gospodarskih dejavnosti.  Je območje, kjer sta locirani omenjeni 



 

 

podjetji primerni za opravljanje takšne dejavnosti?  Je  obratovanje omenjenih podjetij v skladu z 

urbanističnimi in okoljevarstvenimi pogoji v Občinskem prostorskem načrtu?  Je urbano naselje 

primerno okolje za njihovo delovanje?  

S spoštovanjem,                                                                                       

                                                                                            Nataša Sukič 

                                                                                            mestna svetnica 


