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Zadeva: Amandma k Pedlogu Sklepov, ki zadeva vgradnjo kanala C0 na območju Ljubljansko 

polje.  
 

K pedlogu sklepov za 18. točko uvršeni na dnevni red 15. seje MS MOL, ki bo 18. aprila 2016, vlagamo 

neslednji amandma: 

 

AMANDMA  
 

MS MOL zahteva od župana MOL, da za priključitev kanala C0 iz Vodic med Brodom, k.o. 

Vižmarje in Centralno čistilno napravo Zalog, naroči, na osnovi variantnih predlogov tras po 

Investicijskem programu (IP), celovito presojo vplivov na okolje za posamezne trase in pridobi 

okoljevarstveno soglasje za izbrano varianto.  

 
 

OBRAZLOŽITEV: 

 

MOL je v skladu z Zakonom o javnih financah in Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 

investicijske dokumentacije na področju javnih financ (Uredba), dolžna pripraviti Investicijski program 

(IP) za nameravani poseg. Sestavni del IP je določitev variantnih rešitev celotnega poteka oziroma posameznih 

delov v celotni trasi.  

 

Primerne variantne rešitve za priključitev kanalizacije iz občine Vodice in Medvode po kanalu C0, ki se konča 

na Brodu je povezava na obstoječo kanalizacijo Ljubljane sevetrno od Broda proti Celovški cesti z neposredno 

povezavo na CČN Zalog.  

Druga možnost je že sprejet in opuščen plan obnove in posodobitve ČN Brod kar bi pomenilo, da se 

kanalizacija Vodice obravnava po planu lastne čistilne naprave, ki ne bi obremenjevala ČN Brod. 

 

S presojo vplivov na okolje za posamezne variante tras za priključitev kanala C0 Brod – CČN Zalog, bo IP 

pridobil bistvene podatke za izbor najprimernejše trase oziroma rešitve, za katero bo v nadaljevanju pridobil 

okoljevarstveno soglasje.  

 

Z iskanjem rešitev po Uredbi bo MOL izpolnila temeljni pogoj za pridobitev javnih financ oziroma sredstev 

kohezijskega sklada EU za izvedbo projekta » Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju 

vodonosnika Ljubljansko polje – DEL 1 in DEL 3«.  

 

Presoja vplivov na okolje za posamezne trase bo velik doprinos projektu Odvajanje in čiščenje odpadne 

vode na območju vodonosnika Ljubljansko polje, ker bo v strokovnem postopku izločila vse posege, ki bi 

lahko kadarkoli škodovali vodonosniku in čisti pitni vodi na območju VVO IIA s katero se redno oskrbuje več 

kot 250 000 prebivalvcev Ljubljane.  

 
 

 

 

Mirko Brnič Jager 

mestni svetnik 

 


