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Zadeva: Mnenje na predlagani AMANDMA Odbora za varstvo okolja k 5.a tocki 35. seje Mestnega sveta 
MOL 
Zveza: Predlog AMANDMAJA Odbora za varstvo okolja 

I.	 V skladu z 114. clenom Zakona 0 vodah ( Uradni list RS, st. 67/02, 110102, 2/04, 57/08) je drzava 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 doloci v programu ukrepov, ki je 
sestavni del prograrnov in nacrtov upravljanja voda. Raziskave so prvenstveno naloga drzave, lahko pa jih 
zagotavlja tudi lokalna skupnost, vendar morajo biti usklajene s prej omenjenimi dokumenti, ki pa se niso 
sprejeti. 

2.	 Mestna obcina Ljubljana se s pitno vodo v pretezni meri oskrbuje iz vodonosnika Ljubljanskega polja in 
delno iz juznega dela vodonosnika Ljubljanskega barja. Oba vodonosnika sta zaradi intenzivne urbanizacije 
ter krnetijske rabe prostora izpostavljena mocnim pritiskom, ki poslabsujejo kvaliteto podzemne vode. 

V sklopu I.faze raziskav je bila narejena vodna bilanca na osnovi ocene specificnega odtoka in ocene 
infiltracije padavin, ki je upostevala tudi pretoke izvirov. Sporno je prispevno obmocje, ki je bilo privzeto 
pri izracunu dotokov v obmocje drenaznega rova. Ozje prispevno obmocje, ki ga upostevajo izracuni vodne 
bilance, obsega obrnocje od Rakitne do izvira Pako v dolini Borovniscice na zahodni strani do Iskega 
vintgarja na vzhodni strani. Na severuje prispevno obrnocje omejeno z Ljubljanskim barjem. 

I.faza raziskav ni dala zadovoljivih informacij, ki bi potrjevale razpolozljivost kolicin podzemne vode, zato 
je izvajalec predlagal obseg raziskav v naslednji II.fazi, ki naj bi obsegale izdelavo treh globokih vrtin, 
geofizikalne meritve v vrtinah, simultane meritve pretokov izvirov z istocasnimi hidrokemijskimi in 
izotopskimi analizami ter izvedbo sledilnega poskusa. 

Porocilo I. faze raziskav je revidiralo podjetje IRGO Consulting d.o.o. in je predlagalo v svojem 
revidentskem porocilu, da se pred izvedbo vrtin izvedejo raziskave v sklopu dolocitve bilance prispevnega 
obmocja drenaznega rova (simultane meritve, sledilni poskus, hidrokemijske in izotopske analize). V 
naslednji fazije potrebno izdelati studijo izvedljivosti (feasibility study), katera mora obdelati vse variante: 
a) izdelava drenaznega rova, b) izdelava drenaznega rova s precniki, c) izdelava drenaznega rova z galerijo 
in vodnjaki v njej ter d) moznost zajema podzemne vode iz karbonatne podlage. Studija izvedljivosti mora 
upostevati, da se bodo nadaljnje raziskave in posegi vrsili na obmocju obcine Ig, na obmocju Krajinskega 
parka Ljubljansko barje ter da se v prispevnem obmocju drenaznega rova nahajajo naselji Gornji Ig in 
Rakitna, ki nimata urejenega odvajanja in ciscenja odpadnih voda. Ravno tako mora studija izvedljivosti 
obravnavati posledice izdelave drenaznega rova in vplive na kolicinsko in kakovostno stanje medzrnskih 
vodonosnikov Ljubljanskega barja ter na razvoj posedkov. 

Glede na aktualno problematiko kolicin in kakovosti podzemne vode na Ljubljanskem barju in prispevnem 
obrnocju, je smiselno, da se v naslednji fazi raziskav pristopi k izdelavi vodne bilance (simultane meritve 
izvirov in povrsinskih vodotokov, izvedejo sledilni poskusi ter hidrokemijske in izotopske analize, izdela 
masna bilanca) Ljubljanskega barja in prispevnega obmocja v Krimsko-Mokrskem hribovju, kar bo osnova 
za nadaljnje raziskave in nacrtovanje ukrepov za zagotavljanje zdravstveno ustrezne pitne vode na obmocju 
Ljubljanskega barja, za kar je tudi odgovorna drzava, 

Zadnja studija Izdelave projektne dokumentacije za vrtanje sondafnega in glavnega drenaznega rova, 
kot vira ciste pitne vode ob vznofju Krimskega pogorja nad Tomisljem, ki jo je pripravil Geoloski zavod 
Siovenije, ne daje zadostnih strokovnih pod lag za zgoraj navedeni amandma. 
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ZAKLJUCEK: 

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