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ZADEVA: Pripombe k 5.a toiki dnevnega reda 31. redne seje Mestnega sveta MOL
- Predlog Odloka o rebalansu proraiuna MOL zaleto 2014

Svet iS Sostro je na 6. korespondendni seji, dne 06.01 .2014, sprejel naslednje pripombe na Predlog
odloka o rebalansu proradunu MOL zaleto 2014:

Pripomba:

Svet CS Sostro zahteva, da se v Odlok o rebalansu proraiuna MOL za leto 20L4 na
postavki 063004 Investicije v lokalne vodovode (II/110), v opisu nalog, vkljuii le tiste
projekte, ki so realno izvedljivi in se jih finanino ovrednoti po posamezni nalogi.
Nedopustno je prestavljati projekte (>copy paste<) iz leta v leto, zgolj zaradi
nesposobnosti oziroma neznanja pri vodenju projektov. Potrebno je izvesti vse tiste
projekteo ki ne predstavtjajo velike finanine obremenitve in se pojavljajo v preteklih
proraiunih. Predvsem pa zakljuiiti investicij€, ki potekajo Ze vei let. V proraiun je
potrebno tudi jasno zapisati, kdo je nosilec naloge (VO-KA oziroma neposredno mestna
uprava MOL).
S tako nerealno nairtovanim proraiunom prihaja tudi do zlorabe 4. odstavkaTg. ilena
Zakona o prostorskem nairtovanju (UL RS 33/2007), ki govori:
>> S plcriilorn lromunulvego Ssri,spevku je zuvezen(tu zagotwLienu ltrikljtttiitet, He le zgrujeno
komunc.l|n0()pr(motl:trtlnt(|t17u,je:ugt,lttll,/jelttl,dahotctzg'raje|?0vrolntintlh'segu,kot
p r0 gr ( | t?t ostra n r I j t r nj u. rr

Kar v naXem primeru pomeni, da bi upoltevaiol zakon in Odlok o proradunu MOL za
leto 2007' ki na strani Llll62, preclvideva fin:rndne obveznosti za dokonianje vodovoda
Selo pri Pancah iz leta 2006 v vi5ini 250.376 EUR, krajanom Sela pri Pancah te
zaradunali komunalni prispc'vek, kljub temu, da janu:rrja 2814 5e niso priktiuieni na
vodovodno omrelje, ki tudi ni dokoniano.

ObrazloZitev:
Svet eS Sostro ima glavno pripombo na podrodje vzdrLevanja in investicije v lokalne vodovode.
Kljub temu, da so dela potekala na dveh vodovodih, in sicer: Vodovod Selo pri Pancah in vodovod
Ravno Brdo, ugotavljamo, da projekta nista v taki fazi, da bi prebivalci dobili pitno vodo (vodovodni
prikljudek). Iz spodaj navedenih izvledkov proraduna MOL 2aleta2011,2012,2013 in 2014,je lepo
razvidno, da se vse preved dogaja zgolj prepisovanje zastavljenih ciljev, kljub temu, da se zneski
predvideni za podrodje izgradnje vodovodov in vodooskrbe do leta 2013 povedujejo:

- leto 20ll 615.478 EUR,
- leto 2012 980.089 EUR,
- leto 2013 L931.I30 EUR,
- leto 2014 700,834 EUR.
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- leto 2014 B22.989 EUR predlog rebalansa

Realno stanje je, da v letih 2011 - 2013 ni bil zgrqen noben nov lokalni vodovod oziroma ni pri5lo
do zakljudka rcalizacije, kljub temu, da je bil za vodovod Selo pri Pancah kot najugodnej5i izvajalec
izbran Prenova Gradbenik Le v letu 2006 (dopis VO-KA z dne 23.05.2006 5t. 5244106 -JK). Za
vodovod Ravno Brdo pa smo lahko prebrali v glasilu Ljubljana zaleto 2013, da je vodovod zgrajen,
vendar uporabniki 5e vedno nimajo neoporedne pitne vode.

Izvleiek iz proraiuna MOL za leto 2011.
063004 Investicije v lokalne vodovode 615.478 EUR
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 201 I in z realizacijo nalog predvidenih v
nairtu ramojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 201 I - 2014, bomo zagotovili postopno
neoporeino pitno vodo v zadostnih koliiinah na celotnem zunaj mestnem obmoiju Mestne obiine
Ljubljana, razen na obmoiju Podlipoglava in Ce1njic-Zagradisia in soiasno zgradili novo irpalisie nad
vrtino Tr-l/08, Trebeljevo v cilju zavarovanja obstojeiih zajetij pitnevode in novihvodnihvirov pitne
vode (vrtine), s postopno realizacijo nairtovanja za izgradnjo manjSih kanalizacijskih sistemov s

samostojnimi iistilnimi napravami v nasef ih na zunaj mestnem obmoiju, katerih zaietek postopne
izgradnje je predvidenv letu 2014.
Nairtovane naloge v proraiunu MOL 201 I :

A. Priprova projektne dokumentacije vkljuino s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja
L Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom - prikljuiitev na centralni vodovodni
Sistem Ljubljana ( izdelana IDZ ).
2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro - barake in bliinji zaselek v Podgorju - prikf uiitev na

centralni vodovodni sistem Ljubljana ( izdelana IDZ ).II/1 1B

3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Ceinjica- Zagradiiie in Podlipoglav - predvidena
prikljuiitev lokalnih vodovodov na omreZje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Jwor do naselja Zagarski vrh ter
nadaljnja gradnja vodovoda od Zagarskega vrha v smeri Peiar- Tabrar- Zabjek.
5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom Preiganje - Volavlje in lokalnim
6. vodovodom Mali vrh pri Preiganju.
7. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri Preiganju, za zaselek Platar.

Izvleiek iz Proraiuna MOL za leto 20122
063004 Investicije v lokalne vodovode 980.089 EUR
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2012 in z realizacijo nalog predvidenih v
nairtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 201 2 - 201 5, bomo zagotovili postopno
neoporeino pitno vodo v zadostnih koliiinah na celotnem zunaj mestnem obmoiju Mestne obiine
Ljubljana, rqzen na obmoiju Podlipoglava in Ceinjic-Zagradiiia in soiasno zgradili irpalisie nad novo
vrtino Tr-l/08, Trebeljevo, v cilju zavarovanja obstojeiih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne
vode (vrtine).
Nairtovane naloge v proraiunu MOL 20I2 :

A. Priprava projektne dokumentacije vkljuino s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in
postopki za pridobiv anj e zemlj iii :
l. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom - prikljuiitev na centralni vodovodni sistem
Ljubljana ( izdelana IDZ ).
2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro - barake in bliinji zaselekv Podgorju - prikljuiitev na
centrolni vodovodni sistem Ljubljana ( izdelana IDZ )
3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, Ceinjica- ZagradiSie in Podlipoglav - predvidena
prikljuiitev lokalnih vodovodov na omreije centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Zagarski vrh ter
nadaljnja gradnja vodovoda od Zagarskega vrha v smeri Peiar- Tabrar- Zabjek.
5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom PreZganje - Volovlje in lokalnim
vodovodom Mali vrh pri Preiganju.
6. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri Preiganju, za zaselek Platar.

Izvleiek iz Proraiuna MOL za leto 20132
063004 Investicije v lokalne vodovode L93 1. I 30 EUR
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 2013 in z realizacijo nalog predvidenihv
nairtu razvojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 20I 5, bomo zagotovili postopno
neoporeino pitno vodo v zadostnih koliiinah na celotnem zunaj mestnem obmoiju Mestne obiine
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Ljubljana, razen na obmoiju Podlipoglava in Ceinjic-Zagradisia in soiasno zgradili irpaliiie nad novo
vrtino Tr-l/08, Trebeljevo, v cilju zavarovanja obstojeiih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne
vode (vrtine). Zajemajo NRP 049, NRP 059, NRP 063, NRP 064 in NRP 061.
Nairtovane naloge v proraiunu MOL 201 3
A. Priprava projektne dokumentacije vkljuino s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in
postopki za pridobivanje zemf iSi:
l. Za gradnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom - prikljuiitev na centralni vodovodni sistem
Ljubljana ( izdelana IDZ ).
2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro - barake in bliinji zaselek v Podgorju - prikljuiitev na
centralni vodovodni sistem Ljubljana ( izdelana IDZ ).
3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, CeSnjica- Zagradisie in Podlipoglav - predvidena
prikf uiitev lokalnih vodovodov na omreZje centralnega vodovodnega sistema Ljubljana.
4. Za gradnjo napajalnega vodovoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Zagarski vrh ter
nadaljnja gradnja vodovoda od Zagarskega vrha v smeri Peiar- Tabar- Zabjek.
5. Za gradnjo povezovalnega vodovoda med lokalnim vodovodom PreZganje - Volavlje in lokalnim
vodovodom Mali vrh pri Preiganju.
6. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri PreZganju, za zaselek Platar.

Izvleiek iz Proraiunu MOL za leto 2014:
063004 Investicije v lokalne vodovode 700.834 EUR
Z realizacijo predlaganih nalog iz programa MOL za leto 201 4 in z realizacijo nalog predvidenih v
nairtu ramojnih programov MOL oskrbe z vodo v obdobju 2012 - 2015, bomo zagotovili postopno
neoporeino pitno vodo v zadostnih koliiinah na celotnem zunaj mestnem obmoiju Mestne obiine
Ljubljana, rqzen na obmoiju Podlipoglava in Ceinjic-Zagradisia in soiasno zgradili irpalisie nad novo
vrtino Tr-l/08, Trebeljevo, v cilju zovarovanja obstojeiih zajetij pitne vode in novih vodnih virov pitne
vode (vrtine). Zajemajo NRP 056 in NRP 078.
Nairtovane naloge v proraiunu MOL 2014 :
A. Priprava projektne dokumentacije vkljuino s postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja in
postopki za pridobivanj e zemlj iii :
l. Za grodnjo vodovoda za zaselek Pod Debnim vrhom - prikfuiitev na centrolni vodovodni sistem
Ljubljana ( izdelana IDZ ).
2. Za gradnjo vodovoda za zaselek Sostro - barake in bliinji zaselek v Podgorju - prikljuiitev na
centralni vodovodni sistem Ljubljana ( izdelana IDZ ).
3. Za gradnjo vodovoda v naseljih Sadinja vas, CeSnjica- ZagradiSie in Podtipogtav - predvidena
prikliuiitev lokalnih vodovodov na omreije centralnega vodovodnega sistema Ljubtjana.
4. Za gradnjo napajalnega vodouoda iz lokalnega vodovoda Javor do naselja Zagarski vrh ter
nadalinja gradnja vodovoda od Zagarskega vrha v smeri Peiar- Tabrar- Zabjek.
5. Za gradnio povezovolnega vodovoda med lokalnim vodovodom Preiganje - Volavlje in lokalnim
vodovodom Mali vrh pri Preiganju.
6. Za dogradnjo lokalnega vodovoda Mali vrh pri PreZganju, za zaselek Platar.

Poleg zgoraj navedenih pripomb je Svet eS Sostro je na svoji 6. korespondendni seji sprejel tudi
sklep 5t:216K:
Svet iS Sostro predlagao da predsednik Sveta dS Sostro zgoraj navedene pripombe predstavi
na 31. redni seji Mestnega sveta MOL, dne 20.01.2014, pod 5.a toiko dnevnega reda - >Predlog
Odloka o rebalansu proraiuna MOL z^leto2014<< skladno s 102.a ilenom Poslovnika MOL.

S spo5tovanjem,

vednost:
SLS, MU, MOLl

Janez Mo5krid
Predsednik Sveta iS
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