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ZADEVA: Zahteva za inšpekcijski nadzor varnosti pred nesrečami  

                   pri opravljanju dejavnost na parcelni št. 637 k.o. Stražišče 

 

 

Na parcelni številki 637 k.o. Stražišče, gospodarski družbi Ekol d.o.o. in 

Ekorel d.o.o. obe Laze 18a, izvajata dejavnost odstranjevanja nevarnih 

odpadkov, predelave odpadkov, skladiščenje nevarnih in nenevarnih 

odpadkov velikih količin. V objektu obratuje več kot petnajst tehnoloških 

enot naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje okolja večjega obsega-IED 

naprave. 

V postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja upravljavcu-družbi 

Ekorel d.o.o. za obratovanje naprave, ki lahko povzroči onesnaževanje 

okolja večjega obsega-IED naprave, je Gasilsko poveljstvo Mestne občine 

Kranj dne 14.3. 2014 izdelalo poročilo, ki ga prilagamo. V poročilu je 

navedeno, da so na območju podjetja Ekol d.o.o. v zadnjih letih 

posredovali trikrat, in to enkrat zaradi izteka nevarne tekočine, in dvakrat 

zaradi samovžiga. Branje opisa požarne varnosti je skrajno zaskrbljujoče, 

saj so navedene vrste pomankljivosti in neustreznosti za varno izvajanje 

požarne varnosti in varovanja okolja tako glede dostopnosti do objekta, 

postavitvenih površin za intervencijska vozila, neustreznosti hidrantnega 

omrežja, neznan je volumen lovilnih bazenov, nepoznavanje podatkov o 

vrstah in količinah nevarnih in nenevarnih odpadkov. Po njim znanih 

podatkih ni osnovnega sistema za zaznavo in javljanje požarov. Opozorili 

so na veliko možnost širjenja požarov iz notranjosti, na zunaj skladiščene 

nevarne snovi in obratno. Razmika med skladiščnimi prostori že v trenutni 

velikosti oziroma obsegu proizvodnje ni. V primeru večjega požara je 

pričakovati ogroženost 500-1000 ljudi, ki bi jih bilo potrebno evakuirati 

zaradi nevarnosti izpostavljanja strupenim produktom nevarnih snovi. 



   

V zaključku gasilski poveljnik Mestne občine Kranj navaja, da ne more 

prevzeti odgovornosti za posredovanje na področju, ki ne izpolnjuje vseh 

zahtevanih zakonskih določil in tehničnih zahtev. In le te so pri 

pridobivanju ustreznih obratovalnih dovoljenj v preteklosti bile v 

nekaterih za zagotavljanje splošne varnosti pomembnih dejavnikih 

neizpolnjene in neustrezno preverjene.  Opozoril je tudi, da sanacija 

mesta onesnaženja v primeru iztekanja ali druge vrste z nevarno snovjo 

traja dolgo časa in zahteva večja finančna sredstva. V imenu skrbi za naše 

in vaše okolje je zaprosil, da se ponovno preveri ustreznost izpolnjevanja 

zakonodaje s področja varovanja zdravja in okolja v vseh podjetjih, ki 

delujejo v Industrijski coni Laze. 

Predstavnikom Civilne iniciative ni znano, da bi bila na podlagi tega 

poziva, ki je bil posredovan šestim organom (med drugim tudi 

naslovniku),  izvedena kakršnakoli aktivnost. 

Poročilo Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj, je bilo izdano v letu 

2014 glede na takratno stanje in dejavnost družbe Ekol d.o.o. 

Ministrstvo za okolje in prostor ARSO, je v zadevi izdaje 

okoljevarstvenega dovoljenja za obratovanje naprave, ki lahko povzroča 

onesnaževanje okolja večjega obsega-IED naprave, izdalo dne 24.4.2015 

upravljavcu-družbi Ekorel d.o.o. Laze 18a Kranj,  okoljevarstveno 

dovoljenje št. 35407-1/2012-34 za obratovanje naprave, ki se nahaja v 

kraju Laze 18a Kranj na zemljišču parc.št. 637 k.o. Stražišče in sicer za 

napravo za odstranjevanje nevarnih odpadkov z zmogljivostjo 48,7 t/dan 

in napravo za predelavo odpadkov z zmogljivostjo 25,02 t/dan. Vsi 

ugovori Mednarodnega društva za varstvo okolja in narave Alpe Adria 

Green, ki je sodelovalo v postopku, so bili zavrnjeni z utemeljitvijo, da 

mora družba Ekorel d.o.o. zagotavljati, da naprava deluje skladno z izdano 

odločbo,  nadzor nad obratovanjem pa je v pristojnosti inšpekcije. 

Stopnjo okoljske ogroženosti zvišuje dejstvo, da družbi Ekol d.o.o. in 

Ekorel d.o.o. predelujeta in odstranjujeta več kot tristo različnih vrst 

odpadkov, od tega je 93% nevarnih odpadkov. Pomembno je tudi dejstvo, 

da Ekorel d.o.o. dnevno lahko pretaka v in iz tehnološkega procesa več kot 

več kot 10 m3 različnih vnetljivih tekočin. V Industrijski coni Laze v 

neposredni bližini objekta Laze 18a obratuje več požarno rizičnih družb 

(Proizvodno prehrambena družba Don Don in Livarna za tlačno litje 

aluminija Blisk). 

Okoliški prebivalci so zaradi opisanega izredno zaskrbljeni, ker smatrajo, 

da je ogroženo njihovo zdravje in premoženje. Bojijo pa se tudi okoljske 

nesreče, saj je Industrijska cona Laze komunalno neurejeno območje, ki se 

nahaja v neposredni bližini Nature 2000.  

Kako se spoštuje varnostne predpise pri obratovanju na parc.št. 637 k.o. 

Stražišče je popolna neznanka. Vprašljivo je, ali so sploh dani in  



   

izpolnjeni objektivni pogoji za spoštovanje predpisov in zahtev varstva 

pred naravnimi in drugimi nesrečami. 

Glede na to, da je delovanje družbe Kemis Vrhnika po ekološki katastrofi 

ustavljeno, predvidevamo, da se bo povečal dotok nevarnih in nenevarnih 

odpadkov na lokacijo parc.št. 637 k.o. Stražišče. 

Zaradi vsega navedenega  

 

predlagamo, 

 

da takoj preverite spoštovanje predpisov in zahtev varstva pred naravnimi 

in drugimi nesrečami pri obratovanju družbe Ekol d.o.o. in družbe Ekorel 

d.o.o., obe Laze 18a Kranj, na parc.št. 637 k.o. Stražišče in nas obvestite o 

ugotovitvah in ukrepih. 

 

Prijavo je Civilna iniciativa za zeleno Stražišče vložila v soglasju s KS 

Stražišče in KS Bitnje, zato ju o rezultatu opravljenega nadzora obvestite. 

 

 

Civilna iniciativa za zeleno Stražišče  

      Marko Špolad 

 

 

 

Priloga: 

  

- Dopis Gasilskega poveljstva Mestne občine Kranj z dne 14.3.2014 

- Dopis z dne 16. junija 2017: Zahteva gradbeni inšpekciji za 

inšpekcijski nadzor  

            

 

V vednost: 

- Krajevna skupnost Stražišče, Škofjeloška cesta 18, 4000 Kranj 

- Krajevna skupnost Bitnje, Zgornje Bitnje 33, 4209 Žabnica 

- Inšpektorat za okolje in prostor, Območna enota Kranj, Gradbena 

inšpekcija, Slovenski trg 1, Kranj   


