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Zadeva: Posledice požara ob Cesti dveh cesarjev in ukrepanja glede nelegalnih odlagališč odpadkov
V skladu s 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL v Svetniškem klubu Levica naslavljamo na
župana MOL svetniško pobudo in prosimo za pisni odgovor.
V zadnjih dveh mesecih je dvakrat zagorelo na nelegalnem odlagališču odpadkov na Cesti dveh
cesarjev. Posledice požara v urbanem okolju so bile nevarne za okolje in tudi za zdravje ljudi. Za
ljudi so predstavljali posebno nevarnost dim, vročina in strupeni plini, ki so nastali pri zgorevanju.
Iztekanje iz odlagališč pa je kontaminiralo zemljo in morda celo vodne vire.
Seznanjeni smo, da je Inšpekcija za okolje in naravo Inšpektorata za okolje in prostor vrsto let
aktivna pri nadzoru in je že več let potekal inšpekcijski postopek zaradi opravljanja dejavnosti in
nezakonito odloženih odpadkov. Ugotovljeno je bilo, da se na lokaciji nahajajo različne vrste
odpadkov; kakšne so količine zgorelih in količine nezgorelih odpadkov, še ni jasno. Ugotovili so, da
je kršitelj odlagal in obdeloval različne vrste odpadkov brez okoljevarstvenega dovoljenja. Poleg tega
ni vpisan v evidenco zbiralcev odpadkov, prav tako ni lastnik zemljišča in za njegovo uporabo nima
soglasja lastnikov zemljišč. Izrečene so mu bile odločbe o prepovedi nadaljnjega zbiranja, odstranitev
odpadkov, izvršilni postopek, denarne kazni … Inšpekcija za okolje in prostor je podala tudi predlog
za kazensko ovadbo. Zemljišče odpada je po poročanju medijev v lasti več zasebnikov in Mestne
občine Ljubljana (3.000 m2), ki je menda že leta 2013 vložila tožbo zoper uporabnika za izpraznitev.
Navkljub vsemu so se dela na črnem odlagališču nadaljevala in količina odpadkov povečevala.
Sprašujemo se, kako je to sploh mogoče. V Levici se bojimo, da je takšnih odlagališč v Ljubljani
preveč, pristojni organi pa so nemočni pri nadzoru njihovega delovanja. Zato apeliramo na Mestno
občino Ljubljana, naj poskrbi za potrebno sprotno reševanje, ukrepanje in aktivno sodelovanje
pristojnih organov, da se posledice požara čim prej odpravijo, hkrati pa se prepreči nadaljnje
nenadzorovano in nelegalno zbiranje in obdelovanje odpadkov. Učinkovito ukrepanje zoper
nezakonito odlaganje bo preventivno vplivalo na nove storilce in s tem zmanjševalo nastajanje novih
nezakonitih odlagališč.
V Svetniškem klubu Levica nas zanima:
-

-

Popis divjih odlagališč odpadkov v MOL. Ali ima občina opravljen popis divjih odlagališč,
koliko jih je, kakšna je njihova sestava, kakšne vrste odpadkov, kako nevarna so? Katera
divja (nelegalna) odlagališča brez ustreznega dovoljenja za obratovanje so na zemljiščih
MOL? Ali se nahajajo tudi na območju vodnih virov?
Za katera nelegalna odlagališča se je MOL že odločila za prednostno sanacijo?

-

-

Stroške odstranitve odpadkov nosi lastnik zemljišča. Kakšne stroške, povezane z
odstranjevanjem nezakonito odloženih odpadkov, je imela občina zadnjih 10 let? Ali je
občina v primeru, da je inšpekcija odkrila povzročitelja nezakonito odloženih odpadkov,
uspela izterjati vračilo teh stroškov?
Koliko je MOL stal odvoz odpadkov z območja nekdanjega Papir servisa v Mostah, od koder
je bila odpeljana velika količina gradbenih, komunalnih in drugih odpadkov?
V svetniški pobudi Levice v mesecu marcu 2019 smo opozorili na nelegalno odlagališče
odpadkov ob Cesti v Gorice v ČS Vič, kjer se nahajajo večje količine odpadkov (odsluženi
aparati, avtomobilske gume, različne kovine, gradbeni odpadki …). Pobuda je bila
odstopljena v pristojno reševanje na Inšpektorat RS za okolje in prostor, od koder pa nismo
prejeli povratne informacije. Odpad je lociran v bližini Azilnega doma Vič in stanovanjskih
blokov, kjer ima stanovanja tudi JSS MOL. V bližini so tudi zavarovana območja Narava
2000. Kaj je MOL v tem primeru že storila za zavarovanje narave in svojih prebivalcev? Ali
je MOL prejela informacije o poteku postopka na Inšpektoratu RS za okolje in prostor?

Zavedamo se, da inšpekcijske službe težko nadzorujejo vsa divja odlagališča. Ker pa so posledice
nezakonito odloženih odpadkov lahko zelo velike, tako ekološke, zdravstvene in tudi finančne za
celotno družbo, apeliramo k aktivnejšemu in učinkovitejšemu sodelovanju vseh pristojnih.
Tovariški pozdrav,
Milan Jakopovič,
vodja Svetniškega kluba Levica

