
 

Številka: 90000-5/2017-10 

Datum:   24. 4. 2017 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                                                               k 2. tč., 24. seje MS MOL 

MESTNI SVET                                                                                         

 

ZADEVA: VPRAŠANJA IN POBUDE  

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MS MOL postavljam županu in pristojnim službam MOL 

svetniško vprašanje v zvezi s smradom in hrupom v Zadobrovi, na katero v SK SMC pričakujemo 

pisni odgovor do naslednje seje MS MOL.  

 

Prebivalci Zadobrove se soočajo s smradom in hrupom, ki se v okolje in naselje širita iz proizvodnih 

obratov predelave plastike ter recikliranja odpadne plastike podjetij Stratum Mesojedec in Piskar 

d.o.o. 

 

Pri predelavi plastike se sproščajo zdravju škodljive snovi, ki pri ljudeh in živalih delujejo kot 

hormonski motilci in alergeni, omenjena proizvodna obrata že vsa leta izdatno onesnažujeta njihovo 

življenjsko okolje z emisijami in emisijami iz svojih proizvodni obratov. 

 

Dosedanje opozarjanje MOL ni dalo rezultatov in se nič ni spremenilo. 

Smrad  je agresiven, zelo sladkoben, neprijeten in zadušljiv, predvsem v jutranjem in večernem času. 

Hrup, predvsem nočni zaradi nočnega obratovanja je  predvsem hrup delovnih strojev, hrup signalne 

sirene, delovanje viličarja in drugo.   

Mlin za mletje stare plastike, ki običajno obratuje 6-14 h, izpušča neposredno v okolje dim, prah, 

delce plastike ipd. 

  

Predvsem poleti, v vročih dneh in ob brezvetrju je smrad še intenzivnejši in ga je še težje prenašati. V 

tem času je povsem nemogoče zračiti bivalne prostore, ponoči imeti odprta okna, sušiti perilo, bivati 

zunaj hiš  ali opravljati kakršno koli delo v bližini teh obratov.  

 

V naši neposredni bližini, komaj 100 m  od predmetnih onesnaževalcev, je tudi krajinski park Zajčja 

dobrava, ki je prav tako pod negativnim vplivom omenjenih motečih emisij, zato tja ne moremo 

hoditi na rekreacijo, voditi svojih otrok kot tudi ne sprehajati svojih psov. 

 

V Zadobrovi se vrh tega še prideluje veliko hrane za prodajo – zelenjava, mleko, goji se živina. 

Pridelovalci so v velikih dvomih ali je tako onesnažena zelenjava sploh za prehrano, ali je zdravo, da 

se ljudje gibljejo v takšnem okolju, kjer je vse črno in ali je sploh zdravo, da kupujejo od kmetov 

meso oziroma, da ga ti prodajajo v gostinske obrate, šole in vrtce po Ljubljani, če vemo, da je ta prah 

(predvidevamo, da gre za PM delce) izredno nevaren. 

 

Kaj nameravata župan in Mestna občina ter Mestna uprava MOL storiti, da se z onesnaževanjem 

takoj preneha? Morebitna pomanjkljivost državnih predpisov ne sme biti razlog za neukrepanje, saj 

ima MOL možnost uveljavitve svojih predpisov na področju MOL. 

 

Lep pozdrav.  

 Dr. Dragan Matić 

Mestni svetnik SK SMC  

 

 


