
 

Številka: 90000-8/2017-17 

Datum:   26. 6. 2017 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 26. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu svetniško vprašanje v zvezi z 

obstojem nevarnega velikega skladišča avto pnevmatik sredi stanovanjskega naselja, ki ga upravlja 

podjetje SVEN d.o.o., na naslovu Polje 361c, 1260 Ljubljana Polje, na katero v SK SMC 

pričakujemo pisni odgovor do naslednje seje MS MOL. 

 

Vabimo vas, da si ogledate novinarski prispevek o tem skladišču na povezavi: 

http://www.24ur.com/novice/slovenija/ali-sredi-enega-od-ljubljanskih-stanovanjskih-naselij-

prebivalcem-preti-nova-ekoloska-bomba.html    

 

V Sloveniji je bilo že več hudih požarov avtomobilskih pnevmatik. Pri tem je vseeno, kakšen bi bil 

vzrok za požar, pomembno je, da lahko do njega pride, saj so močno gorljive, ko se enkrat vžgejo. 

Tako veliko skladišče gum predstavlja hudo nevarnost za prebivalce in okolje. Nakopičena 

potencialna kemična energija v gumah tega skladišča je izjemno velika, produkti, ki nastanejo pri 

požaru pa zelo strupeni.  

Pri tem je vseeno ali so gume odpadne ali samo rabljene. Nevarnost je enako velika in izjemna.  

 

Predlagamo Vam, gospod župan, da takoj odredite selitev teh gum na varnejšo lokacijo, kjer ni 

prebivalcev in da se tam vgradijo sistemi za avtomatsko gašenje, ki se aktivirajo že ob najmanjšem 

pregrevanju ali ognju ali dimu. Obenem mora lastnik vzpostaviti 24 urno dežurno službo fizičnega 

varovanja skladišča. 

 

Mestno upravo MOL in Vas gospod župan sprašujemo: 

1. Kdo je odgovorna oseba za primer, da pride do požara v tem skladišču, kar bi pomenilo 

ekološko katastrofo in nevarno ogrožanje zdravja prebivalcev in mimoidočih, glede na to, da 

ste s to nevarnostjo zdaj seznanjeni?  

2. MU MOL in Vas seznanjamo  z veliko potencialni nevarnostjo za ekološko in zdravstveno 

katastrofo, kar je razvidno že iz video posnetkov skladiščenja z veliko koncentracijo gum na 

majhnem prostoru.  

3. Ali ima podjetje SVEN d.o.o in MU MOL izdelan evakuacijski plan in plan takojšnjega 

obveščanja in zdravstvene oskrbe za bližnje prebivalce za primer, da pride do požara?  

4. Ali so gasilske enote in GBL obveščene o potencialno močno nevarnem skladišču, kjer lahko 

pride do požara in imajo plan takojšnjega posredovanja?  

5. Kakšne so možnosti za takojšnjo preselitev gum na varnejšo lokacijo kjer bi lahko poskrbeli 

za zadovoljivo preventivno protipožarno zaščito, da se ne ponovi požar kot je bil v podjetju 

Kemis ali primeri požarov avto gum (na primer: Ruše, Lovrenc na Dravskem polju, 

Kidričevo in drugje)? 

 

 

Lep pozdrav.                                                                             Dr. Dragan Matić 

                                                                                          Mestni svetnik SK SMC  
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