
 

Številka: 410-158/2016-68 

Datum: 7. 12. 2016 

 

 

MESTNA OBČINA LJUBLJANA                     

MESNTNI SVET                                                                                              k  5. a točki 

                                                                                                                            21. seje MS 
 

 

ZADEVA: Amandma k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 

 

K predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017, uvrščenemu na dnevni red 21. 

seje Mestnega sveta Mestne občine Ljubljana, sklicane za dne 19. 12. 2016, vlagam naslednji 

amandma: 

 

AMANDMA: 

V II. delu proračuna, v okviru podprograma 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, se v proračunski 

postavki 052005, Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo, prenese s konta 4208, Študije o 

izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring, 1.430.000 EUR 

na konto 4204, Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije,.  

 

Obrazložitev: 

V proračunski postavki  052005, katere skupna vrednost znaša 3.327.243,00 EUR se na kontu 4208, 

Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring nahaja 

1.833.959 EUR oziroma 55,12% proračunske postavke, kar je glede na postopek izračuna 

procentualne vrednosti študij izvedljivosti projektov, nadzora in inženiring storitev nesorazmerno 

visok znesek. 

Zato predlagamo, da se v okviru proračunske postavke  052005, Investicije v mestno kanalizacijsko 

infrastrukturo, s konta 4208, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 

investicijski inženiring, del sredstev v višini 1.430.000,00 EUR prenese na konto 4204, Novogradnje, 

rekonstrukcije in adaptacije. S tem prenosom sredstev se bo okrepila materialna osnova programa 

novogradenj in posledično skrajšal čakalni rok izvedbe in sama izvedba. V proračunski postavki  

052005 se nahaja več projektov izvedbe novega kanalizacijskega omrežja in sicer na Izletniški cesti, 

v Novem Polju, v naselju Podgorica, Spodnjem Kašlju, Rakovi jelši, katerih pospešena izvedba bo 

sprožilo sinergijske učinke varovanja okolja, naravne dediščine in racionalne porabe proračunskih 

sredstev.  

Na kontu 4208, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski 

inženiring, ostane po prenosu dela sredstev še 403.959 EUR, kar je 12,14% vrednosti proračunske 

postavke 052005, Investicije v mestno kanalizacijsko infrastrukturo. Ta sredstva so več kot zadostna 

osnova za izvedbo vsebin po kontu 4208, Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, 

nadzor in investicijski inženiring. 

 

 
 
 
 

                                                                                                Mirko Brnič Jager l.r. 

                                                                                                     mestni svetnik  



 

Številka: 410-158/2016-70 

Datum: 7. 12. 2016 

 

 

Mestna občina Ljubljana                     

Mestni svet                                                                                                           k 5. a točka  

                                                                                                                           21. seje MS MOL 

 

ZADEVA: Amandmaji k Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017  

                   in leto 2018 
 

K Predlogu Odloka o proračunu Mestne občine Ljubljana za leto 2017 in 2018 uvrščenemu na dnevni 

red 21. seje MS MOL, sklicane za dne 19. 12. 2016, vlagam naslednje amandmaje: 

 

ZA LETO 2017 

 

1. AMANDMA: 

V II. delu proračuna, podprogram 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 

052011, Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba, se v velikem EU projektu 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v prvi alineji, ki 

predstavlja I. fazo velikega projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v 

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL izloči del trase kanala C0 

in sicer območje sedanje ČN Brod in trasa kanala C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah. V traso 

kanala C0 med Črnuškim mostom in priključkom na kanalizacijski zbiralnik A0 od koder se odpadno 

vodo odvaja na CČN Zalog in ima osnovo v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do 

Sneberij,  ta amandma ne posega. Zato se spremeni opis prve alineje proračunske postavke in se 

glasi: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 

od Ježice do Sneberij. 

Sredstva proračunske postavke 052011 se v predlagani višini 12.226.000 EUR smiselno 

prerazporedijo znotraj proračunske postavke 052011 na:  

– Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski 

zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij;  

– Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;  

– Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

Obrazložitev k 1. amandmaju: 

Amandma spreminja samo del trase kanala C0 na VVO Ljubljanskega polja in s tem samo 

vsebino prve od treh alinej opisa posameznih predmetnih proračunskih postavk. Predvidena 

sredstva ostanejo na isti proračunski postavki.  

Gradbeno dovoljenje izdano za kanal C0, št.: 351-2245/2013-35  za I. fazo velikega EU projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, je izdano na 

osnovi vodnega soglasja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, št. 35507–

661/2013» brez posebnih pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.«, citat po 

predmetnem gradbenem dovoljenju, str. 3/14, druga alineja, vodno soglasje.  

S tem se je pripravljavec vodnega soglasja namerno izognil tistim določilom ”Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” (Uradni list RS, št. 43/15), 

ki za gradnjo zahtevnega objekta na vodovarstvenih območjih (VVO) zahtevajo presojo vplivov na 

okolje in vodno telo, oziroma tistim postavkam, ki neposredno prepovedujejo gradnjo kanala C0 na 

VVO Ljubljanskega polja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1813


 

 

 

Nezakonita izločitev posebnih pogojev gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO je v 

nasprotju z ”Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” in 

“Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ (Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga 

I) po katerem je kanal C0 oklasificiran kot zahtevni objekt. 

 

Kanal C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah poteka po ožjem vodovarstvenem območju 

vodonosnika, kjer velja strogi režim varovanja pitne vode. Tukaj se v vodonosnik, iz reke Save, 

preliva največji del voda, ki ustvarjajo količine podzemnih voda iz katerih se odjema pitna voda za 

vso Ljubljano. Kanal C0 bo na VVO permanentna grožnja onesnažitvi vodonosnika in pitne vode. 

Kot tak bo izrazito škodoval okolju, sama investicija pa predstavlja nepotrebno in škodljivo porabo 

javnih sredstev.  

Ob tem je znano dejstvo, da je prod vodonosnika izpostavljen močnim vzgonskim pritiskom 

podtalnih voda, na tem območju se nahaja tudi geološka prelomnica, ki sproža potresne sunke. Leta 

1895 je potres porušil Ljubljano. Kanal C0, vgrajen v nemirno zemljino vodonosnika, je tujek, ki ne 

bi preživel pritiskov naravnih sil, poškodovanje kanalizacije in prosto izlivanje odpadnih voda je 

neizogibna napoved. Prav to dejstvo bi bilo ugotovljeno v postopku izdelave vodnega soglasja, če bi 

postopek upošteval posebne pogoje gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO.  

 

 

2. AMANDMA: 

V II. delu proračuna, podprogram 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 

052008, Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države, se v velikem EU projektu 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v prvi alineji, ki 

predstavlja I. fazo velikega projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v 

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL izloči del trase kanala C0 

in sicer območje sedanje ČN Brod in trasa kanala C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah. V traso 

kanala C0 med Črnuškim mostom in priključkom na kanalizacijski zbiralnik A0 od koder se odpadno 

vodo odvaja na CČN Zalog in ima osnovo v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do 

Sneberij,  ta amandma ne posega. Zato se spremeni opis prve alineje proračunske postavke in se 

glasi: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 

od Ježice do Sneberij. 

Sredstva proračunske postavke 052008 se v predlagani višini 5.567.108  EUR smiselno 

prerazporedijo znotraj proračunske postavke 052008 na:  

– Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski 

zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij; 

– Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana 

– Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

Obrazložitev k 2. amandmaju: 

Amandma spreminja samo del trase kanala C0 na VVO Ljubljanskega polja in s tem samo 

vsebino prve od treh alinej opisa posameznih predmetnih proračunskih postavk. Predvidena 

sredstva ostanejo na isti proračunski postavki.  

Gradbeno dovoljenje izdano za kanal C0, št.: 351-2245/2013-35  za I. fazo velikega EU projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, je izdano na 

osnovi vodnega soglasja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, št. 35507–

661/2013» brez posebnih pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.«, citat po 

predmetnem gradbenem dovoljenju, str. 3/14, druga alineja, vodno soglasje.  

S tem se je pripravljavec vodnega soglasja namerno izognil tistim določilom ”Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” (Uradni list RS, št. 43/15), 

ki za gradnjo zahtevnega objekta na vodovarstvenih območjih (VVO) zahtevajo presojo vplivov na 

okolje in vodno telo, oziroma tistim postavkam, ki neposredno prepovedujejo gradnjo kanala C0 na 

VVO Ljubljanskega polja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1813


 

 

 

Nezakonita izločitev posebnih pogojev gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO je v 

nasprotju z ”Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” in 

“Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ (Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga 

I) po katerem je kanal C0 oklasificiran kot zahtevni objekt. 

 

Kanal C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah poteka po ožjem vodovarstvenem območju 

vodonosnika, kjer velja strogi režim varovanja pitne vode. Tukaj se v vodonosnik, iz reke Save, 

preliva največji del voda, ki ustvarjajo količine podzemnih voda iz katerih se odjema pitna voda za 

vso Ljubljano. Kanal C0 bo na VVO permanentna grožnja onesnažitvi vodonosnika in pitne vode. 

Kot tak bo izrazito škodoval okolju, sama investicija pa predstavlja nepotrebno in škodljivo porabo 

javnih sredstev.  

Ob tem je znano dejstvo, da je prod vodonosnika izpostavljen močnim vzgonskim pritiskom 

podtalnih voda, na tem območju se nahaja tudi geološka prelomnica, ki sproža potresne sunke. Leta 

1895 je potres porušil Ljubljano. Kanal C0, vgrajen v nemirno zemljino vodonosnika, je tujek, ki ne 

bi preživel pritiskov naravnih sil, poškodovanje kanalizacije in prosto izlivanje odapdnih voda je 

neizogibna napoved. Prav to dejstvo bi bilo ugotovljeno v postopku izdelave vodnega soglasja, če bi 

postopek upošteval posebne pogoje gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO.  

 

 

3. AMANDMA: 

V II. delu proračuna, podprogram 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 

052009, Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU, se v velikem EU projektu 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v prvi alineji, ki 

predstavlja I. fazo velikega projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v 

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL izloči del trase kanala C0 

in sicer območje sedanje ČN Brod in trasa kanala C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah. V traso 

kanala C0 med Črnuškim mostom in priključkom na kanalizacijski zbiralnik A0 od koder se odpadno 

vodo odvaja na CČN Zalog in ima osnovo v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do 

Sneberij,  ta amandma ne posega. Zato se spremeni opis prve alineje proračunske postavke in se 

glasi: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 

od Ježice do Sneberij. 

Sredstva proračunske postavke 052009 se v predlagani višini 31.546.943 EUR smiselno 

prerazporedijo znotraj proračunske postavke 052009 na:  

– Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski 

zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij; 

– Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana 

– Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

Obrazložitev k 3. amandmaju: 

Amandma spreminja samo del trase kanala C0 na VVO Ljubljanskega polja in s tem samo 

vsebino prve od treh alinej opisa posameznih predmetnih proračunskih postavk. Predvidena 

sredstva ostanejo na isti proračunski postavki.  

Gradbeno dovoljenje izdano za kanal C0, št.: 351-2245/2013-35  za I. fazo velikega EU projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, je izdano na 

osnovi vodnega soglasja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, št. 35507–

661/2013» brez posebnih pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.«, citat po 

predmetnem gradbenem dovoljenju, str. 3/14, druga alineja, vodno soglasje.  

S tem se je pripravljavec vodnega soglasja namerno izognil tistim določilom ”Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” (Uradni list RS, št. 43/15), 

ki za gradnjo zahtevnega objekta na vodovarstvenih območjih (VVO) zahtevajo presojo vplivov na 

okolje in vodno telo, oziroma tistim postavkam, ki neposredno prepovedujejo gradnjo kanala C0 na 

VVO Ljubljanskega polja.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1813


 

 

 

Nezakonita izločitev posebnih pogojev gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO je v 

nasprotju z ”Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” in 

“Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ (Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga 

I) po katerem je kanal C0 oklasificiran kot zahtevni objekt. 

 

Kanal C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah poteka po ožjem vodovarstvenem območju 

vodonosnika, kjer velja strogi režim varovanja pitne vode. Tukaj se v vodonosnik, iz reke Save, 

preliva največji del voda, ki ustvarjajo količine podzemnih voda iz katerih se odjema pitna voda za 

vso Ljubljano. Kanal C0 bo na VVO permanentna grožnja onesnažitvi vodonosnika in pitne vode. 

Kot tak bo izrazito škodoval okolju, sama investicija pa predstavlja nepotrebno in škodljivo porabo 

javnih sredstev.  

Ob tem je znano dejstvo, da je prod vodonosnika izpostavljen močnim vzgonskim pritiskom 

podtalnih voda, na tem območju se nahaja tudi geološka prelomnica, ki sproža potresne sunke. Leta 

1895 je potres porušil Ljubljano. Kanal C0, vgrajen v nemirno zemljino vodonosnika, je tujek, ki ne 

bi preživel pritiskov naravnih sil, poškodovanje kanalizacije in prosto izlivanje odpadnih voda je 

neizogibna napoved. Prav to dejstvo bi bilo ugotovljeno v postopku izdelave vodnega soglasja, če bi 

postopek upošteval posebne pogoje gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO.  

 

  

ZA LETO 2018 

 

4. AMANDMA: 

V II. delu proračuna, podprogram 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 

052011, Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – lastna udeležba, se v velikem EU projektu 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v prvi alineji, ki 

predstavlja I. fazo velikega projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v 

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL izloči del trase kanala C0 

in sicer območje sedanje ČN Brod in trasa kanala C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah. V traso 

kanala C0 med Črnuškim mostom in priključkom na kanalizacijski zbiralnik A0 od koder se odpadno 

vodo odvaja na CČN Zalog in ima osnovo v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do 

Sneberij,  ta amandma ne posega. Zato se spremeni opis prve alineje proračunske postavke in se 

glasi: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 

od Ježice do Sneberij. 

Sredstva proračunske postavke 052011 – lastna udeležba, se v predlagani višini 4.156.328 EUR 

smiselno prerazporedijo znotraj proračunske postavke 052011 na:  

– Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski 

zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij;  

– Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana;  

– Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

Obrazložitev k 4. amandmaju: 

Amandma spreminja samo del trase kanala C0 na VVO Ljubljanskega polja in s tem samo 

vsebino prve od treh alinej opisa posameznih predmetnih proračunskih postavk. Predvidena 

sredstva ostanejo na isti proračunski postavki.  

Gradbeno dovoljenje izdano za kanal C0, št.: 351-2245/2013-35  za I. fazo velikega EU projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, je izdano na 

osnovi vodnega soglasja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, št. 35507–

661/2013» brez posebnih pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.«, citat po 

predmetnem gradbenem dovoljenju, str. 3/14, druga alineja, vodno soglasje.  

S tem se je pripravljavec vodnega soglasja namerno izognil tistim določilom ”Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” (Uradni list RS, št. 43/15), 

ki za gradnjo zahtevnega objekta na vodovarstvenih območjih (VVO) zahtevajo presojo vplivov na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1813


 

 

okolje in vodno telo, oziroma tistim postavkam, ki neposredno prepovedujejo gradnjo kanala C0 na 

VVO Ljubljanskega polja.  

 

Nezakonita izločitev posebnih pogojev gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO je v 

nasprotju z ”Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” in 

“Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ (Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga 

I) po katerem je kanal C0 oklasificiran kot zahtevni objekt. 

 

Kanal C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah poteka po ožjem vodovarstvenem območju 

vodonosnika, kjer velja strogi režim varovanja pitne vode. Tukaj se v vodonosnik, iz reke Save, 

preliva največji del voda, ki ustvarjajo količine podzemnih voda iz katerih se odjema pitna voda za 

vso Ljubljano. Kanal C0 bo na VVO permanentna grožnja onesnažitvi vodonosnika in pitne vode. 

Kot tak bo izrazito škodoval okolju, sama investicija pa predstavlja nepotrebno in škodljivo porabo 

javnih sredstev.  

Ob tem je znano dejstvo, da je prod vodonosnika izpostavljen močnim vzgonskim pritiskom 

podtalnih voda, na tem območju se nahaja tudi geološka prelomnica, ki sproža potresne sunke. Leta 

1895 je potres porušil Ljubljano. Kanal C0, vgrajen v nemirno zemljino vodonosnika, je tujek, ki ne 

bi preživel pritiskov naravnih sil, poškodovanje kanalizacije in prosto izlivanje odpadnih voda je 

neizogibna napoved. Prav to dejstvo bi bilo ugotovljeno v postopku izdelave vodnega soglasja, če bi 

postopek upošteval posebne pogoje gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO.  

 

5. AMANDMA: 

V II. delu proračuna, podprogram 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 

052008, Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje države, se v velikem EU projektu 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v prvi alineji, ki 

predstavlja I. fazo velikega projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v 

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL izloči del trase kanala C0 

in sicer območje sedanje ČN Brod in trasa kanala C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah. V traso 

kanala C0 med Črnuškim mostom in priključkom na kanalizacijski zbiralnik A0 od koder se odpadno 

vodo odvaja na CČN Zalog in ima osnovo v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do 

Sneberij,  ta amandma ne posega. Zato se spremeni opis prve alineje proračunske postavke in se 

glasi: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 

od Ježice do Sneberij. 

Sredstva proračunske postavke 052008 – sofinanciranje države, se v predlagani višini 1.892.488 EUR 

smiselno prerazporedijo znotraj proračunske postavke 052008 na:  

– Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski 

zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij; 

– Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana; 

– Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

Obrazložitev k 5. amandmaju: 

Amandma spreminja samo del trase kanala C0 na VVO Ljubljanskega polja in s tem samo 

vsebino prve od treh alinej opisa posameznih predmetnih proračunskih postavk. Predvidena 

sredstva ostanejo na isti proračunski postavki.  

Gradbeno dovoljenje izdano za kanal C0, št.: 351-2245/2013-35  za I. fazo velikega EU projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, je izdano na 

osnovi vodnega soglasja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, št. 35507–

661/2013» brez posebnih pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.«, citat po 

predmetnem gradbenem dovoljenju, str. 3/14, druga alineja, vodno soglasje.  

S tem se je pripravljavec vodnega soglasja namerno izognil tistim določilom ”Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” (Uradni list RS, št. 43/15), 

ki za gradnjo zahtevnega objekta na vodovarstvenih območjih (VVO) zahtevajo presojo vplivov na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1813


 

 

okolje in vodno telo, oziroma tistim postavkam, ki neposredno prepovedujejo gradnjo kanala C0 na 

VVO Ljubljanskega polja.  

 

Nezakonita izločitev posebnih pogojev gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO je v 

nasprotju z ”Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” in 

“Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ (Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga 

I) po katerem je kanal C0 oklasificiran kot zahtevni objekt. 

 

Kanal C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah poteka po ožjem vodovarstvenem območju 

vodonosnika, kjer velja strogi režim varovanja pitne vode. Tukaj se v vodonosnik, iz reke Save, 

preliva največji del voda, ki ustvarjajo količine podzemnih voda iz katerih se odjema pitna voda za 

vso Ljubljano. Kanal C0 bo na VVO permanentna grožnja onesnažitvi vodonosnika in pitne vode. 

Kot tak bo izrazito škodoval okolju, sama investicija pa predstavlja nepotrebno in škodljivo porabo 

javnih sredstev.  

Ob tem je znano dejstvo, da je prod vodonosnika izpostavljen močnim vzgonskim pritiskom 

podtalnih voda, na tem območju se nahaja tudi geološka prelomnica, ki sproža potresne sunke. Leta 

1895 je potres porušil Ljubljano. Kanal C0, vgrajen v nemirno zemljino vodonosnika, je tujek, ki ne 

bi preživel pritiskov naravnih sil, poškodovanje kanalizacije in prosto izlivanje odpadnih voda je 

neizogibna napoved. Prav to dejstvo bi bilo ugotovljeno v postopku izdelave vodnega soglasja, če bi 

postopek upošteval posebne pogoje gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO.  

 

 

6. AMANDMA: 

V II. delu proračuna, podprogram 15029002, Ravnanje z odpadno vodo, proračunska postavka 

052009, Investicije v kanalizacijsko infrastrukturo – sofinanciranje EU, se v velikem EU projektu 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja« v prvi alineji, ki 

predstavlja I. fazo velikega projekta: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode v 

občinah Medvode in Vodice ter izgradnja povezovalnega kanala C0 v MOL izloči del trase kanala C0 

in sicer območje sedanje ČN Brod in trasa kanala C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah. V traso 

kanala C0 med Črnuškim mostom in priključkom na kanalizacijski zbiralnik A0 od koder se odpadno 

vodo odvaja na CČN Zalog in ima osnovo v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 od Ježice do 

Sneberij,  ta amandma ne posega. Zato se spremeni opis prve alineje proračunske postavke in se 

glasi: Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski zbiralnik C0 

od Ježice do Sneberij. 

Sredstva proračunske postavke 052009 – sofinanciranje EU se v predlagani višini 10.724.098 EUR 

smiselno prerazporedijo znotraj proračunske postavke 052009 na:  

– Nadgradnja sistema odvajanja komunalne odpadne vode med mostom čez Savo v 

Črnučah in priključkom na kanal A0 katerega osnova je v OPPN za kanalizacijski 

zbiralnik C0 od Ježice do Sneberij; 

– Izgradnja III. Faze CČN Ljubljana; 

– Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL, večjih od 2000 PE. 

 

Obrazložitev k 6. amandmaju: 

Amandma spreminja samo del trase kanala C0 na VVO Ljubljanskega polja in s tem samo 

vsebino prve od treh alinej opisa posameznih predmetnih proračunskih postavk. Predvidena 

sredstva ostanejo na isti proračunski postavki.  

Gradbeno dovoljenje izdano za kanal C0, št.: 351-2245/2013-35  za I. fazo velikega EU projekta 

»Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju vodonosnika Ljubljanskega polja«, je izdano na 

osnovi vodnega soglasja RS, Ministrstvo za kmetijstvo in okolje, Agencija RS za okolje, št. 35507–

661/2013» brez posebnih pogojev gradnje, ki bi se nanašala na predmetna zemljišča.«, citat po 

predmetnem gradbenem dovoljenju, str. 3/14, druga alineja, vodno soglasje.  

S tem se je pripravljavec vodnega soglasja namerno izognil tistim določilom ”Uredbe o 

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” (Uradni list RS, št. 43/15), 

ki za gradnjo zahtevnega objekta na vodovarstvenih območjih (VVO) zahtevajo presojo vplivov na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1813


 

 

okolje in vodno telo, oziroma tistim postavkam, ki neposredno prepovedujejo gradnjo kanala C0 na 

VVO Ljubljanskega polja.  

 

Nezakonita izločitev posebnih pogojev gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO je v 

nasprotju z ”Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja” in 

“Uredbo o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje“ (Ur.l. RS 18/13, 24/13 in 26/13, Priloga 

I) po katerem je kanal C0 oklasificiran kot zahtevni objekt. 

 

Kanal C0 med ČN Brod in mostom v Črnučah poteka po ožjem vodovarstvenem območju 

vodonosnika, kjer velja strogi režim varovanja pitne vode. Tukaj se v vodonosnik, iz reke Save, 

preliva največji del voda, ki ustvarjajo količine podzemnih voda iz katerih se odjema pitna voda za 

vso Ljubljano. Kanal C0 bo na VVO permanentna grožnja onesnažitvi vodonosnika in pitne vode. 

Kot tak bo izrazito škodoval okolju, sama investicija pa predstavlja nepotrebno in škodljivo porabo 

javnih sredstev.  

Ob tem je znano dejstvo, da je prod vodonosnika izpostavljen močnim vzgonskim pritiskom 

podtalnih voda, na tem območju se nahaja tudi geološka prelomnica, ki sproža potresne sunke. Leta 

1895 je potres porušil Ljubljano. Kanal C0, vgrajen v nemirno zemljino vodonosnika, je tujek, ki ne 

bi preživel pritiskov naravnih sil, poškodovanje kanalizacije in prosto izlivanje odpadnih voda je 

neizogibna napoved. Prav to dejstvo bi bilo ugotovljeno v postopku izdelave vodnega soglasja, če bi 

postopek upošteval posebne pogoje gradnje, ki se nanašajo na predmetna zemljišča na VVO.  

 

 

 

                                                                                                Mirko Brnič Jager l.r. 
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