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Mestni svet MOL 

Mestni trg 1                                                                                                    

1000  Ljubljana 

 

Zadeva: Svetniško vprašanje 

 

Spoštovani! 

 

Na podlagi 97. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana, postavljam v imenu Svetniškega kluba 

Nova Slovenija županu in pristojnim službam naslednja svetniška vprašanja. 

 

V vasi Javor nekatera gospodinjstva še vedno nimajo pitne vode, kljub dolgoletnim obljubam Mestne 

občine Ljubljana,  da bomo pitno vodo dobili. Voda  iz lokalnega vodovoda Žagarski vrh s katero se 

oskrbuje več kot 20 gospodinjstev ni pitna. To dokazujejo rezultati analize vode, ki jih opravlja Zavod 

za zdravstveno varstvo in o katerih je občina tudi obveščena.  

Po naših podatkih projektantsko reševanje problematike oskrbe s pitno vodo zahodnega dela naselja 

Javor sega v leto 1998, in sicer z izdelavo programske rešitve št. 1886V/1, katero je izdelalo JP 

Vodovod – Kanalizacija. Za izboljšanje oskrbe z vodo na območju Žagarskega vrha je bila leta 2001 

izvrtana kaptažna vrtina z oznako ŽV-1/01, iz katere naj bi se napajal Lokalni vodovod Žagarski vrh. 

V sklopu izdelave Strokovnih podlag za Izvedbeni načrt Mestne občine Ljubljana, št. projekta 2540V, 

3198K, je JP Vodovod – Kanalizacija v maju 2009 izdelala projektne rešitve za rekonstrukcijo 

Lokalnega vodovoda Žagarski vrh. Podana naj bi bila dva predloga ureditve oskrbe z vodo: vključitev 

že omenjene vrtine v obstoječi vodovodni sistem Žagarski vrh ali priključitev žagarskega 

vodovodnega omrežja na Lokalni vodovod Javor. V tem primeru je predvidena izgradnja 

povezovalnega vodovoda med vodohranom Žagarski vrh in Javorski vrh. Mestna občina Ljubljana naj 

bi v ta namen že leta 2010 naročila izdelavo projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja Vodovodni 

sistem Žagarski vrh – Javor – Pečar – Tarbar – Žabjek in Žagarski vrh – Javor. 

V kateri fazi je omenjen projekt? Ali še vedno poteka pridobivanje gradbenega dovoljenja? Kaj je še 

potrebno storiti, da bo projekt zaključen? Kdaj bodo prebivalci omenjenega območja dobili čisto in 

neoporečno pitno vodo?   

 

Za odgovore se zahvaljujemo in vas lepo pozdravljamo. 

 

Mojca Kucler Dolinar 

Vodja Svetniškega kluba N.Si 
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