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AMANDMA  5. a točka  
 
MESTNEMU SVETU 
in 
Odboru za finance 
 
 
ZADEVA: Gradivo za 35. sejo Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana 
 
NASLOV: Predlog Odloka o proračuna Mestne občine Ljubljana za leto 2010 
 
 

POROČILO 
 

Odbor za varstvo okolja je na svoji 14. seji dne 12. januarja 2010 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, na pobudo podpredsednika 
Mihaela JARCA, ki ga je odbor vložil že pri proračunskih obravnavah v decembru leta 2007 za 
leti 2008 in 2009 ter kasnejših obravnavah predlogov odlokov o rebalansu proračunov Mestne 
občine Ljubljana za obe leti. 
 
Po zaključeni razpravi ter stališč navzočih predstavnikov mestne uprave, da je amandma lahko 
sprejemljiv, je odbor menil, da se da ta znesek financiranja projekta tehnično izpeljati tudi s tem 
predlogom proračuna za leto 2010. V nasprotnem primeru pa člani odbora pričakujejo, da mestna 
uprava v razpravi na seji mestnega sveta pojasni razloge za oziroma proti financiranju 
nadaljevanja druge faze tega projekta iz naslova proračuna Mestne občine Ljubljana. 
 
 
Po zaključeni razpravi o amandmaju je odbor glasoval o  
PREDLOGU AMANDMAJA: 
 
Za drugo fazo projekta »Izvedba projekta poizkusnega in glavnega drenažnega rova kot 
nadomestnega vira čiste pitne vode za Ljubljano iz severovzhodnega pobočja masiva 
krimskega pogorja nad Tomišljem« se nameni 475.000,00 EUR tako, da se za ta znesek 
poveča postavka o63oo1 konto 4311oo v poglavju Oddelek za gospodarske dejavnosti in 
promet. 
Sredstva se vzamejo iz proračunskega sklada – okoljski sanacijski projekti konto o51011 v 
poglavju Oddelka za varstvo okolja. 
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Obrazložitev 
 
Mestni svet Mestne občine Ljubljana je že pri 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, 
ki je prepričala mestne svetnike, da so soglasno z 39 glasovi za, brez glasu proti, sprejeli ta 
amandma. 
Projekt, ki je bil narejen koncem leta 2008  kaže na veliko verjetnost uspeha projekta in za 
nadaljevanje v drugi fazi predvideva izvedbo treh vertikalnih vrtin na trasi predvidenega rova, ki 
bi nedvomno dokazale geološko oziroma hidrogeološko primernost izbrane trase rova. Samo s 
temi vrtinami se bo ugotovila hidravlična prepustnost kamnin na območju trase bodočega rova in 
hidrogeoloških parametrov lokacije. 
Pričujoči amandma se na Odboru za varstvo okolja obravnava že petič v tem mandatu, vsakič je 
amandma dobil soglasno podporo, na seji mestnega sveta je bil vedno zavrnjen brez 
obrazložitev. 
Iz poročila JP VO-KA o ustreznosti pitne vode iz centralnega vodovodnega sistema  v minulem 
letu sicer ni zaslediti zaskrbljujočih razmer, a se analize pitne vode ne objavljajo za vsako 
črpališče posebej, oz se izsledki analiz črpališč z oporečno vodo pojavljajo kot skupni izsledki 
(mešanje vode) z neoporečnimi npr. Hrastje in Jarški prod. Prav tako je iz omenjenega poročila 
razvidno, da se od julija 2008 voda iz črpališča Brest neprekinjeno klorira, zaradi prekomerne 
vsebnosti nitratov, v njej pa se sezonsko pojavljajo tudi razgradnji produkti pesticidov. Tako vsaj 
»80.000 porabnikov« v Ljubljani uporablja klorirano vodo«. 
Ob vsakem povečanem vodostaju reke Save pa postane voda iz črpališča Jarški prod kalna in jo 
je potrebno klorirati. Ob zadnji odjugi in padavinah v drugi polovici decembra lani, ko je Sava 
ponovno močno narasla je bilo črpališče Jarški prod zaradi »zakalitve« vode nekaj dni izključeno 
iz sistema vodo oskrbe. 
V decembru lani smo lahko v časniku »Delo« brali izsledke raziskave o stanju okolja, ki jo je 
objavila Evropska Agencija za okolje – EEA in je zajela 27 prestolnic držav članic EU, Tirano, 
Beograd in Zagreb. Po tej raziskavi je stanje kvalitete pitne vode in  vodo oskrbe v Ljubljani 
najslabše od vseh evropskih prestolnic, Ljubljana se je znašla na 27. mestu za nami so le Zagreb, 
Beograd in Tirana. 
 
      /amandma je sprejet s 6 glasovi za 0 proti od 6 navzočih članov/ 
 
 
Po zaključeni razpravi in glasovanju o amandmaju je odbor glasoval o 
PREDLOGU SKLEPA: 
 
Odbor za varstvo okolja je podprl sprejem Predloga Odloka o proračunu Mestne občine 
Ljubljana za leto 2010 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 6 glasovi za 0 proti od 6 navzočih članov/ 
 
 
 

PRIPRAVIL                                                                                               PREDSEDNICA  
Jan SKOBERNE                                                                             Dunja PIŠKUR KOSMAČ, l.r. 
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