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Zadeva: Posledice delovanja betonarne Betontrade d. o. o. ob Cesti v Gorice v ČS Vič - drugič 
  

V skladu z 97. členom Poslovnika Mestnega sveta MOL svetniški klub Levica podaja županu MOL 

pisno svetniško pobudo in prosi za pisne odgovore in ukrepanja.  

  

Ponovno opozarjamo na onesnaževanje in obremenjenost okolja, ki ga povzroča betonarna Betontrade 

d. o. o., Cesta v Gorice 7, Ljubljana. Krajane motijo preobremenjenost tovornega prometa na lokalni 

cesti ter posledice delovanja nelegalne deponije za izpiranje tovornjakov, s katere odpadna cementna 

voda odteka v jarek in okoliške kanale, mimo kanalizacije v tla oz. podtalnico.  

 

Že v prvi pobudi smo opozorili na deponijo za odlaganje odpadnega betona in izpiranje tovornjakov. 

Od naše pobude je minilo leto dni in v tem času je peščeni nasip, ki služi za izpiranje in čiščenje 

tovornjakov, še večji, bolj utrjen, odpadne vode, ki nastajajo pri izpiranju in tovornjakov, pa se še vedno 

izlivajo v tla in v podtalnico. Sami ste ugotovili, da peskolov-usedalnik ne ujame vsega mulja in 

cementnih vod. Poudarjamo, da gre za odpadne in ne padavinske vode, ki se ne izlivajo v kanalizacijo, 

temveč v jarek, ki zaliva okoliške kanale v tem območju.  

 

Iz priloženih fotografij je razvidno, da cementna voda ne zastaja le v bazenu, temveč tudi v odtočnih 

kanalih in močvirnatih tleh, ki so že delno zacementirana. Prosimo za ukrepanje, kajti odpadne ogrožajo 

varnost in zdravje ljudi in uničujejo okolje. 

 

V odgovoru Inšpektorata MU MOL ste nas obvestili, da ste zaradi suma nedovoljenega odlaganja 

gradbenega materiala na parceli št. 2161/10 k. o. Vič obvestili Inšpektorat RS za okolje in prostor. 

Prosimo, da nas seznanite z ugotovitvami inšpekcijskega ogleda. 

 

Ponovno izpostavljamo prometno preobremenjenost Ceste v Gorice, ki je opredeljena kot lokalna cesta. 

Po njej se dnevno prevaža na desetine tovornjakov za prevoz betona, čeprav je na cesti prepovedan 

promet za vozila, katerih skupna masa presega 3 tone. Zato ne moremo sprejeti trditve mestnega 

redarstva, da kljub nadzoru ni zasledilo tovrstnih kršitev. Zaradi velike prometne obremenitve lokalne 

ceste s težkimi tovornimi vozili je na ovinkih že poškodovan pločnik, zato pozivamo pristojne, da 

sprejmejo ukrepe za zaščito javne ceste.  

 



 

 

 
 

 

 



 

 

 

 
 

 
Tovariški pozdrav,                                       

Milan Jakopovič, 

v imenu Svetniškega kluba Levica 


