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Mestna obdina Lj ublj ana
MESTNI SVET
Mestni trg 1

1000 Ljubljana

Zadev a: Svetni5ki vpra5anj i
1. Vojkova cesta - obnova kornunalne infrastrukture
2. Pogaiarjev trgo Adamii-Lundrovo nabreZje, Maikova ulica, Tromostovje - obnova

komunalne infrastrukture

Vpra5anji:

V Svetni5kem klubu N.Si smo prejeli odgovor na svetni5ko vpra5anje v zvezi z izgradnjo Sportnega parka

StoZice z dne 27. marca 2012. Na podlagi 97. dlena Poslovnika Mestne obdine Ljubljana v imenu

Svetni5kega kluba N.Si postavljam Zupanu in pristojnim sluZbam dodatno svetni5ko vpra5anje:

Za potrebe Sportnega parka StoZice je JP VO-KA zgradilo del kanalizacije s tehnologijo
>>microtunneling<. Kako dolg je bil ta odsek in koliko je stal?

Poleg tega pa v zvezi z delovanjem JP VO-KA Zupanu in pristojnim sluZbam postavljam 5e naslednje
svetni5ko vpra5anje:

Na podlagi desa je JP VO-KA obnavljalo tlak (granitne kocke) na Adamid-Lundrovem nabreiju na

odseku od Tromostovja do Pogadarjevegatrga?

Odgovori:

1. Vojkova cesta - obnova komunalne infrastrukture

JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. je izvedlo obnovo sanitarne kanalizactle na podlagi Pogodbe o
najemu gospodarske javne infrastrukture in izvajanju gospodarske javne sluZbe odvajanja in di5denja
komunalne in padavinske vode 3t.354-136712010-I z dne 27 . 12.2070, po kateri se skladno s 70. dlenom
te pogodbe, obnovitvene in nadomestitvene investicije v kanalizacijsko infrastrukturo, financirajo iz
sredstev najemnine, ki bi se morala vrniti v proradun MOL.
V letu 2011 je bila izvedena obnova od Poti spomina in tovariStva do Baragove ceste v dolZini 320 m,
vrednost obnovitvenih del pa je znalala s postopkom >microtunelinga<<2.054.717,3I €brezDDV.
Obnova je bila nujno potrebna zaradi vedjega Stevila todkovnih okvar na predmetnem odseku, z
nekontroliranim izokom odplak v zemljino, kar je povzrodalo teZave oz. veliko tveganje za onesnaZenje
vodnega vira vodarne Flrastje.

2. Pogaiarjev trg, Adamii-Lundrovo nabreije, Maikova ulica, Tromostovje - obnova

komunalne infrastrukture



Pri izvedbi obnove vrodevoda investitorja ENERGETIKE LJUBLJANA d.o.o., na odseku Tromostovje-
Ciril Metodov trg 1 (obmodje urejanja III-583), je bilo s strani JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o.
ugotovljeno, daje zaradi netesnosti vodovodnega (nekontrolirano iztekanje, povedevanje vodnih izgab,
...) in kanalizacijskega (iztok odplak v zemljino in posredno v Ljubljanico) omreZja smiselna preddasna

sodasna obnova komunalnih vodov. Izvedeno je bilo javno narodanje z izbranim izvajalcem del po

postopku s pogajanjem in dela izvedenav letu 201 l
V skladu zzakonodajo je bila zahtevana vzpostavitev cesti5da in pripadajodih povrSin v prvotno stanje.

Pri analizi stro3kov vzpostavitve v prvotno stanje je bilo ugotovljeno, da je vzpostavitev z obstojedimi
tlakovci draljazaccas-10% od vzpostavittte oz. vgradnje novih tlakovcev (zarcdi sortiranja priizgradqi,
strojnem di5denju, toje peskanju in kondnem rodnem di5denju ter ponovnem sortiranju).
Stro5ek tlakovanja je bil ruzdeljen med vse udeleZence obnovelgradnje infrastrukture na predmetnem

obmodju.

Prqazenpozdrav.
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