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Zadeva: Svetniško vprašanje v zvezi z odlaganjem odpadkov v Stanežičah 

 

Spoštovani,  

v skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL, podajam svetniško vprašanje županu in pristojnim 

službam. 

Spoštovani gospod župan,  

na območju Stanežič je v zadnjem obdobju zraslo veliko nasutje zemlje, pomešane s kamenjem 

in gradbenim materialom. Nasutje se nahaja na občinskem zemljišču, ki leži  na ožjem 

vodovarstvenem območju, material pa naj bi tja odlagalo podjetje Prenova Gradbenik, ki je v 

zadnjih letih za MOL izvedlo številne projekte, v nekaterih pa nastopa tudi kot podizvajalec. 

Po ugotovitvah, ki izvirajo iz terenskega preverjanja občanov in medijev je bilo ugotovljeno, 

da zemljina in gradbeni material očitno izvirata z gradbišča na Dunajski cesti, ki jo občina 

prenavlja tudi z evropskimi sredstvi.  

 

Prebivalci Stanežič so tudi ugotovili, da večina tam odloženega materiala ne prihaja z gradbišča 

na Dunajski, ampak naj bi izvirali iz gradbišč kanalizacijskih vodov na območju vodonosnika 

Ljubljanskega polja.  Tudi pri tem projektu kot eden od partnerjev v konzorciju nastopa Prenova 

Gradbenik. Ali ni po pogodbah, ki so ju izvajalci sklenili za oba omenjena projekta, ob začetku 

del občini dolžni predložiti seznam zemljišč, ki jih bodo uporabljali kot odlagališča odvečnega 

materiala? Takšna naj bi bila tudi standardna praksa pri gradbenih poslih, saj odvoz in odlaganje 

materiala izvajalci naročniku običajno tudi zaračunajo. Pri tako velikem nasutju je več kot 

očitno, da je izvajalec s takšnim načinom odlaganja zelo veliko prihranil. V Stanežičah naj bi 

se po grobi oceni nahajalo okoli 100.000 kubičnih metrov odpadnega materiala.  

V tem primeru pa ne gre samo za domnevno finančno oškodovanje MOLa, saj je še mnogo bolj 

pomembno je vprašanje potencialnega škodljivega vpliva nasutja za prebivalce. Odlagališče 

leži na poroznih savskih prodih, kar pomeni, da bi lahko ob padavinah prišlo do pronicanja 

škodljivih snovi v vodonosnik. 

 

Župana in pristojne sprašujem naslednje:  

Ali se omenjeni material odlaga brez ali z dovoljenjem pristojnih organov? V kolikor se odlaga 

z dovoljenji jih prosim navedite. Ali je nadzor na pobudo občanov opravil Mestni inšpektorat 

in kaj je ugotovil? Ali je res, da zadevo obravnava tudi republiški inšpektoratu za okolje in 

prostor in v kolikor so znane ugotovitve jih posredujte. In ali je res, kar trdi medij, da Mestni 

inšpektorat sploh ni predal zadeve republiškemu inšpektoratu ampak so prijavo dobili na 
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podlagi prijave občana. Kako bo MOL kot investitor ukrepala, da do takšnih primerov ne bo 

več prihajalo? Pri tem se še sprašujem kakšen nadzor ima že MOL že sedaj nad izvajalcem, oz. 

če ga sploh ima? Ali je v pogodbi z izvajalcem Prenova Gradbenik za tovrstne prekrške 

predvidena kazen? V kolikor bodo dokazane kršitve z inšpekcijskim nadzorom  ali bo izvajalec 

prišel na negativno listo podjetij s katerimi MOL ne posluje, saj je onesnaževanje okolja resno 

protipravno dejanje, ki bi moralo izzvati primerne ukrepe s strani MO.  

 

Do onasnaževanja okolja in posledično ogrožanja zdravja občanov bi morali na MOLu imeti 

ničelno toleranco in tovrstna dejanja preprečevati še predno se zgodijo!  

 

 

 

 

 

 
     

Dr. Dragan Matić, mestni svetnik  


