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Zadeva: pobuda za prepoved uporabe herbicida glifosata na javnih površinah  

 

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL zastavljam županu MOL svetniško pobudo 

in prosim za pisni odgovor.  

 

Evropski parlament je letos potrdil podaljšanje uporabe herbicida glifosata še za najmanj sedem let. 

Med državami, ki so predlog podprle, je bila tudi Slovenija. Glifosat je najpogosteje uporabljen 

herbicid v kmetijstvu in vrtnarstvu. Na evropskem trgu je registriranih več sto fitofarmacevtskih 

sredstev, ki vsebujejo glifosat, nekateri so v prodaji tudi pri nas.  

Učinkovina je strupena ne samo za plevel, ampak tudi za ljudi, živali in okolje. Poleg tega, da 

verjetno povzroča raka in je hormonski motilec, jo nekateri povezujejo tudi z vse večjo pojavnostjo 

celiakije, alzheimerjeve in parkinsonove bolezni ter avtizma. 

Mednarodna agencija za raziskave raka Svetovne zdravstvene organizacije na temelju epidemioloških 

raziskav, poskusov na živalih in poskusov, glifosat razvrstila med snovi, ki so »verjetno rakotvorne 

za ljudi«. 

Glifosat je totalen herbicid, to pomeni, da uniči vse oziroma vsako rastlino, s katero pride v stik. 

Glifosat, morilec plevelov in trav, je priljubljen prodajni artikel tudi v Sloveniji. Uporablja se za 

uničevanje plevelov na peščenih površinah igrišč, v mestnih parkih, cestah, razpokah v asfaltu in 

robovih potk na pokopališčih. Njegova uporaba pa učinkuje na ljudi, ki ga nevede uživajo v hrani in 

pijači, na živali in na rastline, ki razvijajo odpornost. Tudi zaradi slednjega se uporaba glifosata 

povečuje, kar vodi k njegovi vse večji prisotnosti v okolju, pitni vodi in ljudeh. 

Zaskrbljena sem zaradi njegove uporabe in posledičnega zastrupljanja  javnih površin. Uporabljajo ga 

urejevalci okolja,  DARS in Slovenske železnice, ki med železniškimi tiri, po robovih bankin in po 

ločilnem sredinskem pasu na avtocestah skupaj poškropijo nešteto litrov totalnih herbicidov, ki 

vsebujejo glifosat. Kljub temu da postajajo zdravstvena tveganja zaradi glifosata vse bolj znana in 

odmevna, se z njimi ukvarjajo samo nevladne organizacije, civilna družba in posamezni aktivisti. 

Po pravilniku o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest je 

potrebno redno vzdrževanje vegetacije. Košnja trave in zatiranje plevela  se mora izvajati v skladu s 

pravili stroke. Pravilnik določa le, da okolju neprijaznih sredstev za zatiranje rasti vegetacije ni 

dovoljeno uporabljati. Predlagam, da MOL pri vseh koncesionarjih preveri s čim se lotevajo plevela 

ter priporoči biotično zatiranje, brez kemičnih pesticidov, ki je okolju prijaznejše. Uporabo herbicida 

glifosata na javnih površinah pa prepove uporabljati. 

 

S spoštovanjem,                                                           Nataša Sukič                                          
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