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AMANDMA  5. tč.  
 
 
MESTNEMU SVETU 
Odboru za finance - tu 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 28. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: Predlog Odloka o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2009 
 

 
POROČILO 

 
Odbor za varstvo okolja je na svoji 11. seji dne 12. maja 2009 obravnaval predlog odloka kot 
zainteresirano delovno telo mestnega sveta predvsem s področij proračunskih porabnikov, 
ki so v pristojnosti odbora, pod 4.9 Oddelka za varstvo okolja in drugimi porabniki vezani 
na zagotavljanje zdravega okolja. 
 
Odbor je med obravnavo ponovno razpravljal o predlogu amandmaja, ki ga je odbor vložil že pri 
proračunski obravnavi na 12. seji mestnega sveta dne 20.12.2007 in obravnavi Predloga Odloka 
o rebalansu proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2008 v juniju 2008. 
 
Po zaključeni razpravi ter pritrditvi predstavnikov mestne uprave, da je amandma lahko 
sprejemljiv, je odbor menil, da se da ta znesek financiranja projekta tehnično izpeljati tudi s tem 
predlogom rebalansa proračuna. 
 
Po zaključeni razpravi o amandmaju je odbor glasoval o predlogu  
AMANDMAJA: 
 
Za drugo fazo raziskav projekta pod naslovom  »Izvedba poizkusnega in glavnega drenažnega 
rova kot dolgoročnega, nadomestnega vira čiste pitne vode za Ljubljano iz 
severovzhodnega pobočja masiva krimskega pogorja«  se nameni 475.000,00 EUR tako, da 
se za ta znesek poveča postavka 063002 konto 431100 v poglavju Oddelka za gospodarske 
dejavnosti in promet.  PPP 1603 komunalna dejavnost GPR 16039001 oskrba z vodo. 
V besedilu obrazložitve povečanja se pod postavko /kontom navede besedilo v narekovajih. 
 
Finančna sredstva se vzamejo pri isti PPP GPR 063001 konto 431100. 
 
      /amandma je sprejet s 3 glasovi za 0 proti od 4 navzočih članov/ 
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Obrazložitev 
 
Mestni svet MOL je ob obravnavi proračuna za leto 2006 soglasno sprejel amandma o izvedbi 
projekta poizkusnega in glavnega drenažnega rova kot nadomestnega vira čiste pitne vode iz 
masiva Krima. Takrat je bila k amandmaju predložena obsežna obrazložitev, vključno s študijo 
izvajalca, ki je potencialni vir predstavila kot najperspektivnejši od vseh možnih, ki je prepričala 
mestne svetnike, da so soglasno z 39 glasovi za, brez glasu proti, amandma sprejeli. 
 
V času po sprejetju amandmaja v letu 2006 se je stanje zdravstvene ustreznosti pitne vode 
predvsem na črpališču Brest v posledici onesnaženosti z nitrati in razgradnimi ostanki pesticidov 
povečalo do te mere, da je potrebno načrpano vodo od julija 2007 nepretrgoma klorirati. To je 
prvič v zgodovini ljubljanskega vodovoda, da se pitna voda klorira. Nemotena oskrba Ljubljane s 
pitno vodo brez črpališč Bresta ne bi bila več mogoča, ker je zaradi prekomernega onesnaženja s 
pesticidi že dlje časa zaprto črpališče Hrastje. V posledici številnih pritožb ljubljančanov, da ima 
voda okus po kloru in svaril zdravstvenih strokovnjakov o vplivih klora na zdravje ljudi, sta letos 
že bili posebni seji na to temo na Komisiji za pobude občanov in Odboru za varstvo okolja. 
 
Poročilo omenjenega projekta kaže na veliko verjetnost  uspeha podviga projekta in za 
nadaljevanje v drugi fazi projekta predvideva izvedbo treh vertikalnih vrtin na trasi predvidenega 
rova, ki bi dokazale geološko oziroma hidrološko primernost izbrane trase rova. Samo s temi 
vrtinami se bo lahko ugotovila hidravlična prepustnost kamenin in hidrogeološki parametri 
lokacije. 
 
 
Po zaključeni razpravi in glasovanju o amandmaju je odbor glasoval o predlogu sklepa. 
 
Sprejet je bil 
SKLEP: 
Odbor za varstvo okolja je podprl sprejem Predloga Odloka o rebalansu proračuna 
Mestne občine Ljubljana za leto 2009 s področij proračunskih porabnikov, ki so v 
pristojnosti odbora, pod 4.9 Oddelka za varstvo okolja in porabniki vezani na 
zagotavljanje zdravega okolja, skupaj z amandmajem. 
 
      /sklep je sprejet s 4 glasovi za 0 proti od 4 navzočih članov/ 
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