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Mnenje na predlagani AMANDMA Odbora za varstvo okolja  k 5. točki 28. seje Mestnega sveta MOL: 
 
1. V skladu z 114. členom zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02, 2/04, 57/08) je država tista, ki 
prednostno zagotavlja raziskave izvirov in zalog pitne vode. Program raziskav izvirov in zalog pitne vode se 
opredeli z nacionalnim programom upravljanja voda, podrobneje pa določi v programu ukrepov, ki je sestavni 
del programov in načrtov upravljanja voda. Raziskave so prvenstveno naloga države, lahko pa jih zagotavlja 
tudi lokalna skupnost, vendar morajo biti usklajene s prej omenjenimi dokumenti, ki pa še niso sprejeti. 
 
Mestna občina Ljubljana je v eno izmed točk pogajanj z Vlado RS uvrstila nadaljevanje v letu 2006 
začete raziskave  zalog pitne vode v Krimskem pogorju, ki naj jih skladno z zakonom zagotovi država. 
 

2. Mestna občina Ljubljana se s pitno vodo v pretežni meri oskrbuje iz vodonosnika Ljubljanskega polja in 
delno iz južnega dela vodonosnika Ljubljanskega barja. Oba vodonosnika sta zaradi intenzivne urbanizacije 
ter kmetijske rabe prostora izpostavljena močnim pritiskom, ki poslabšujejo kvaliteto podzemne vode.  

Mestna občina Ljubljana se na določenih območjih (lokalni vodni viri) oskrbuje iz zajetij, od katerih se večina 
nahaja na skrajnem jugozahodnem delu Posavskega hribovja, nekaj jih je še na osamelcih: Šmarni gori, 
Rašici ter Šišenskem in Šentviškem hribu. To področje se je do nedavnega oskrbovalo pretežno iz plitvih 
zajetij, ki se soočajo s premajhnimi količinami, večinoma neustrezne pitne vode na vseh lokalnih območjih. 
Zato je Mestna občina Ljubljana v letih 2006, 2007 in 2008 izvajala intenzivne aktivnosti v iskanju ustreznih 
vodnih virov na tem področju v obliki globokih vrtin. Pri tem smo bili predvsem v letu 2008 zelo uspešni, saj 
smo na celovitem pretežno hribovitem delu zagotovili zadostne količine ustrezne pitne vode za sedanje 
potrebe in za potrebe nadaljnjih trideset let. V teku so aktivnosti izgradnje celovitega vodovodnega sistema za 
to področje.  

Ker zadnja študija »Izdelava projektne dokumentacije za vrtanje sondažnega in glavnega drenažnega 
rova, kot vira čiste pitne vode ob vznožju Krimskega pogorja nad Tomišljem«, ki jo je pripravil 
Geološki zavod Slovenije, ne daje zadostnih strokovnih podlag za zgoraj navedeni amandma, bi 
prerazporeditev sredstev pomenila zaustavitev prej omenjenih investicij v izgradnjo celovitega 
vodovodnega sistema. 

 
 
ZAKLJUČEK: 
 
MOL je v zadnjih letih zagotovil znatna sredstva za pripravo študij in izvedbo raziskav nadomestnih 
virov pitne vode za MOL. Glede na dejstvo, da še ni potrjeno, da  so te vodne zaloge res tako izdatne in 
glede na veljavno zakonodajo,  predlagamo, da financiranje nadaljnjih raziskav zagotovi država kot je 
predlagano v materialih za pogajanja med MOL in Vlado RS. 
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