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MESTNI SVET MOL                                                                                                    

Mestni trg 1                                                                                                                    

1000  Ljubljana 
 

 

Zadeva: Ustno vprašanje 

Na podlagi 98. člena Poslovnika Mestne občine Ljubljana v imenu Svetniškega kluba NSi postavljam 

županu in pristojnim službam naslednje ustno svetniško vprašanje:  

V vasi Javor nekatera gospodinjstva še vedno nimajo pitne vode. MOL je do sedaj vložila veliko truda 

in sredstev, da bi se na tem območju izboljšala neoporečnost pitne vode, saj projektantsko reševanje 

problematike oskrbe s pitno vodo zahodnega dela naselja Javor sega že leto 1998. 

Krajani, ki zajemajo vodo iz lokalnega vodovoda Žagarski vrh, s katero se oskrbuje več kot 20 

gospodinjstev, nam sporočajo, da je njihova voda še vedno nepitna. Prav tako poročajo, da jim iz pip 

teče rjava voda, kar je posledica kemijskega onesnaženja, in sicer zaradi previsokih koncentracij 

železa in mangana v vodi. Kemijska onesnaženost vode na tem območju trajno presega mejne 

vrednosti, ki so bile določene z novelo Pravilnika o pitni vodi, iz leta 2009. 

MOL želi z izgradnjo povezovalnih vodovodnih sistemov Ravno brdo – Javor vas – Javor vrh – 

Žagarski vrh do zaselka Pečar nad Besnico odpraviti navedene pomanjkljivosti in neskladnosti pitne 

vode iz vodohrana Žagarski vrh.  

 

Svetniški klub NSi zanima: 

1. Ali je MOL že izdelala projektno dokumentacijo za pridobitev gradbenega dovoljenja za 

izgradnjo povezovalnih vodovodnih sistemov Ravno brdo – Javor vas – Javor vrh – Žagarski 

vrh do zaselka Pečar nad Besnico?  

2. V kateri fazi se nahaja projekt?   

3. Kaj je še potrebno storiti, da bo projekt zaključen? Kdaj ocenjujete, da bodo prebivalci 

omenjenega območja dobili čisto in neoporečno pitno vodo?   

Prosimo Vas, da pri pripravi Proračuna MOL za leto 2017 in 2018 zagotovite dovolj sredstev za 

čimprejšnjo izgradnjo zgoraj omenjenega povezovalnega sistema. 

Prosim za ustne odgovore ter vas lepo pozdravljam,  

 

                                                                                                                                     

Mojca Kucler Dolinar, 

vodja Svetniškega kluba NSi 

http://photosmart.hpphoto.com/FilmStripHome.aspx?JobID=6e33e063-163a-400d-b059-7da9234f68fd&SKU=HP

