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Prošnja za objavo odgovora po Zakonu o medijih 
Zdravstveniportal.si 

Kranj, 10. avgust 2022 
 
Zadeva: Prošnja za objavo odgovora na intervju z Markom Špoladom z naslovom V 
Lazah, ekološki bombi gorenjske prestolnice, je požar v livarni aluminija še dodatno 
ogrozil prebivalce, ki že sicer pospešeno zbolevajo za rakom, boleznimi dihal in 
parkinsonovo boleznijo. Bodo odgovorni končno ukrepali? v mediju 
Zdravstveniportal.si – objava 2. avgusta 2022. 
 

Pozdravljeni, 

v članku, ki je bil objavljen na spletni strani Zdravstveniportal.si 2. avgusta 2022 z naslovom V 
Lazah, ekološki bombi gorenjske prestolnice, je požar v livarni aluminija še dodatno ogrozil 
prebivalce, ki že sicer pospešeno zbolevajo za rakom, boleznimi dihal in parkinsonovo boleznijo. 
Bodo odgovorni končno ukrepali? so prisotne napačne in zavajajoče navedbe. Zato v skladu z 
42. členom Zakona o medijih prosimo za objavo pojasnil oziroma odgovora Mestne občine 
Kranj. 

V Lazah, ekološki bombi gorenjske prestolnice, je požar v livarni aluminija še dodatno ogrozil 
prebivalce, ki že sicer pospešeno zbolevajo za rakom, boleznimi dihal in parkinsonovo 
boleznijo. Bodo odgovorni končno ukrepali? 

V mediju Zdravstveniportal.si (https://www.zdravstveniportal.si/zdravo-
zivljenje/aktualno/901/ekoloska-bomba-laze-pozar) je bil 2. avgusta 2022 objavljen prispevek z 
naslovom »V Lazah, ekološki bombi gorenjske prestolnice, je požar v livarni aluminija še 
dodatno ogrozil prebivalce, ki že sicer pospešeno zbolevajo za rakom, boleznimi dihal in 
parkinsonovo boleznijo. Bodo odgovorni končno ukrepali?« K zapisu Mestna občina Kranj daje 
pojasnilo, in sicer k navedbam o aktivnostih Mestne občine Kranj na območju Industrijske cone 
Laze. 

Mestna občina Kranj (MOK) k problematiki na območju Industrijske cone Laze pristopa resno in 
odgovorno. Prva in osnovna naloga občine je skrb za dobro občanov, kar je občina v primeru 
ugotavljanja stanja v Lazah in nadaljnjega ukrepanja s svojimi aktivnostmi tudi potrdila. Zato so 
očitki, navedeni v članku, da občina ne igra vloge, ki ji pritiče, da ne skrbi za dobro občanov in 
se ne odziva ažurno in korektno, neupravičeni in zavajajoči.  
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Prvo problematiko v Lazah predstavlja staro odlagališče industrijskih odpadkov gumarske 
industrije iz 70. let prejšnjega stoletja, drugo pa industrijska cona, ki je nastala na območju 
glinokopa v začetku 90 let.  

V povezavi s starim odlagališčem nad cono blizu jezera je Nacionalni laboratorij za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH) opravil vzorčenje in analizo površinskih voda ter sedimenta v širšem 
območju Industrijske cone Laze, in sicer dvakrat: v novembru 2020 na štirih odvzemnih mestih 
vzhodno pod cono in v juliju 2021 na dveh odvzemnih mestih južno pod cono. Raziskave – 
naročnik in plačnik teh je bila občina – so pokazale, da se organske spojine gumarske industrije 
počasi spuščajo v okolje in ga tako onesnažujejo. O tem smo tudi transparentno obvestili 
javnost na novinarski konferenci 26. marca 2021. Po štirih letih naporov v dogovarjanju z 
Ministrstvom za okolje in prostor je MOK letos vendarle dosegla dogovor in podpisala 
pogodbo, v kateri se je ministrstvo obvezalo, da bo v proračunu 2023 zagotovilo sredstva za 
sanacijo onesnaženega območja v Naturi 2000 in vodovarstvenem območju reke Sore. O tem 
smo transparentno poročali medijem in javnosti. Poudarjamo, da smo okoljevarstvenike  
pozvali, naj, če opazijo spremembe na vodi, ki bi lahko pomenile onesnaženje podtalnice, to 
sporočijo NLZOH oziroma prijavijo onesnaženje vode na 112 in tako sprožijo intervencijo 
pristojne službe. Vendar takšnega klica za območje Laz kranjski gasilci še niso prejeli. 

Okoljevarstveniki so v povezavi z obstoječo industrijsko cono opozarjali na v coni delujoče 
subjekte, ki naj bi domnevno onesnaževali vodo, in podajali prijave zoper njih na pristojne 
državne inštitucije. Sodišče je po uradnih postopkih odločilo, da mora občina opremiti cono s 
kanalizacijo, saj so lastniki poslovnih objektov in stanovanj odvod fekalne vode reševali 
parcialno, večinoma je bila vsa voda speljana v greznice, kjer je pronicala skozi netesne stene. 
V ta namen je MOK leta 2014 naročila izdelavo idejne zasnove cestne in komunalne opreme na 
tem območju. V letu 2018 je pridobila vsa soglasja in gradbeno dovoljenje za 1. fazo. Že tedaj je 
rezervirala sredstva v proračunu, a gradbeno dovoljenje ni postalo pravnomočno zaradi 
pritožbe okoljevarstvene organizacije Alpe Adria Green (AAG). Ministrstvo za okolje je z 
odločbo zavrnilo pritožbo in sledil je upravni spor, ki ga je sprožil AAG na upravnem sodišču. To  
je postopek vrnilo na upravno enoto v ponovno odločanje. Marca 2021 je MOK v ponovljenem 
postopku pridobila gradbeno dovoljenje za gradnjo 1. faze fekalne kanalizacije, ki je aprila 
istega leta tudi postalo pravnomočno. Tudi o tem smo transparentno obvestili medije in 
javnost. Prva faza gradnje fekalne kanalizacije je tudi že uspešno zaključena. Postopanje 
okoljevarstvenikov je bilo v tem primeru nerazumljivo.  

Občina se je odzvala tudi na opozorilo okoljevarstvenikov o nevarnosti izbruha požarov in 
nepripravljenosti gasilcev na tovrstne razmere, in sicer tako, da je pozvala Upravo RS za zaščito 
in reševanje k izvedbi državne požarne vaje. Hkrati je pozvala podjetje Ekol d. o. o., naj svoje 
objekte opremi s termokamerami in avtomatskimi javljalniki požara, kar je Ekol tudi storil. 
Občina je okoljevarstvenikom prisluhnila tudi takrat, ko so opozarjali na »strupene« oblake, in 
sicer s tem, da je na lokacijo, ki jo je določila stroka, namestila stalni merilec kakovosti 
zunanjega zraka. Ta dnevno transparentno prikazuje stanje zraka na spletni strani 
www.kranj.si/kranj-moje-mesto/kakovost-zraka, podatki iz Laz in drugih merilnih mest so ves 
čas na voljo vsem občankam in občanom. Zaradi očitkov je občina  pri NLZOH najela še 
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profesionalni merilec zraka. Meritve so pokazale zgolj povečano vrednost prahu zaradi začetka 
gradnje fekalne kanalizacije, drugih odstopanj ni bilo. Odgovarjamo tudi na očitek, da je bil 
merilec kakovosti zraka trikrat prestavljen in je obrnjen v krošnjo drevesa ter zato ne meri 
natančno. Prvič je bil merilec postavljen testno, saj se je občina šele odločala o nakupu. Ko smo 
ga kupili, smo ga tudi trajno postavili. Naslednjič pa je bil umaknjen zaradi okvare – ker ni več 
oddajal podatkov, je bilo potrebno popravilo. Postavljen je vseskozi tako, kot je to predlagal 
dobavitelj – torej stroka –, da bi pridobili najbolj natančne podatke. 

Okoljevarstveniki so opozarjali tudi, da se želijo podjetja v industrijski coni širiti. Občina se je 
vnovič odzvala na njihove pomisleke, tokrat s postopki za sprejetje občinskega podrobnega 
prostorskega načrta, s katerim bo omejila cono in postavila stroge zahteve za lastnike podjetij, 
ki delujejo v coni. MOK je sodelovala tudi pri sprejemanju vodovarstvenega območja, kar izvaja 
država. S tem se bo močno omejila vsakršna širitev industrije in prepovedala za okolje bolj 
nevarna industrija. Tudi o tem smo transparentno obvestili medije in javnost. Zadnji požar na 
strehi pomožnega objekta livarne Blisk livarstvo d.o.o. naj bi – po neuradnih informacijah – 
verjetno sprožil glodavec, ki naj bi povzročil okvaro na električni napeljavi. Zato so namigovanja 
na ekološko bombo pretirana. 

Mestna občina Kranj se je sistematično lotila urejanja območja Industrijske cone Laze. S 
strokovno podkrepljenimi – in od občine neodvisnimi – analizami ugotavlja in odpravlja 
domnevne nepravilnosti, nejasnosti in morebitne kršitve.  Samo za omenjene meritve v Lazah 
je odštela 10.000 evrov. Vseskozi je pripravljena sodelovati z okoljevarstveniki in najti 
najustreznejše rešitve. Vabilo, da skupaj rešujemo problematiko Laz, še vedno velja. V 
prepričanju, da nas vodi isti cilj – zadovoljno sobivati v zdravem okolju.  

 
Kabinet župana Mestne občine Kranj 
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