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Zadeva: vprašanja in pobude                                                                                                                                     

 

 

V skladu s 97. členom Poslovnika MOL,  podajam županu ter pristojnim službam MOL pobudo za 

izvedbo programa: Tri dni brez pitne vode v Ljubljani – vaja oddelka za  Civilno zaščito MOL. 

  

Obrazložitev: 

Visok kapitalski interes MOL po pridobitvi sredstev EU in državnih sredstev je vzrok za izvedbo 

kanala C0, ki bo povezoval kanalizacijo sosednjih občin Vodice in Medvode in zaselkov na 

Centralno čistilno napravo Zalog. V tem projektu je še posebno sporna trasa kanalizacije za kanal C0, 

ki bi se naj vgradila v vodonosnik med čistilno napravo Brod in mostom čez Savo v Črnučah, ki je 

okarakterizirano kot vodovarstveno območje z daleč najvišjim vplivom ustvarjanja pitne vode za vso 

Ljubljano. Po znanih podatkih pristojni strokovnih služb je prav ta vodonosnik vir, ki Ljubljani 

oziroma njenim črpališčem dnevno zagotavlja 90% dotoka čiste pitne vode. Ob tem je že znano tudi 

dejstvo, da Ljubljana za svoje potrebe kanalizacijskega kanala C0 med Brodom in mostom čez Savo 

v Črnučah ne potrebuje, ker tukaj ni prav nobene potrebe po priključitvah na novo kanalizacijsko 

omrežje. 

 

Znano je tudi dejstvo, da je prav to območje potresno območje, da prav pod tem območjem 

vodonosnika poteka geološka oziroma potresna prelomnica, in da se je tukaj nahajal epicenter 

potresa, ki je leta 1895 porušil Ljubljano.  

 

Znano je, da vodonosnik prav pod tem območjem leži na spodnji savski terasi, podtalnica, ki poteka 

le nekaj metrov pod površjem, pa se v primeru visoke savske vode dvigne tudi za več metrov. To 

nihanje podtalne vode ustvarja v vodonosniku močne vzgonske pritiske, ki bi se neomejeno prenašali 

na krhko podlago vkopanih in togo sestavljenih kanalizacijskih cevi kanala C0. V tej zvezi se sama 

po sebi odpirajo vprašanja možnih poškodb stikov kanalizacijskih cevi, abrazije kanalizacijskih cevi 

in ob razpiranju stikov in prebojih sten kanalizacijskih cevi, odtekanja odpadnih voda v vodonosnik 

in podtalnico. To bi sprožilo onesnažite podtalnice širših razsežnosti, posledično pa tudi občasne 

izklope črpališč, zaradi katerih bi Ljubljana ostala brez pitne vode. 

 

Znano je tudi dejstvo, da bo pretok odpadnih voda v kanalu C0 ob visokih obremenitvah dosegal 

pretok več sto litrov, tudi do 1000 litrov na sekundo, v drugi skrajnosti pa bo pretok večkrat manjši. 

Nihanja visokih in nizkih obremenitev je dodaten statičen problem, ki deluje na podlago 

kanalizacijskih cevi. Znano je dejstvo, da Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja, ki s Prilogami neposredno ščiti to območje pred, za vodonosnik in 

podtalnico, neželjenimi gradbenimi posegi, ne omogoča gradbenih posegov, ki sicer zagotavljajo 

stabilizacijo objektov v nemirnih zemljinah, kot so betoniranja posteljic za kanalizacijske cevi 

velikega premera, izvedba betonskih del na mestu polaganja ali z brizganjem iz oddaljenih lokacij, 

izvedba pilotov itd. 

 

 



 

 

 

Znano je tudi dejstvo, z njim pa je bil že večkrat opozorjen tudi predstavnik investitorja izgradnje 

kanala C0, župan MOL, da vodna soglasja, ki so bila izdana za gradbeno dovoljenje za izvedbo 

kanala C0, niso upoštevala Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika 

Ljubljanskega polja, ki neposredno ščiti to območje. Zaradi tega so vodna soglasja neustrezna, kakor 

tudi projekt za gradbeno dovoljenje za izgradnjo kanala C0, iz njega izhajajoč izvedbeni projekt pa 

brez temeljitih sprememb, ki pa jih onemogoča predmetna Uredba, ne daje prav nobene varnosti tako 

zahtevni operaciji kot je prenos stotisočih ton odpadnih voda v samem viru pitne vode v tem 

medgeneracijskem projektu. 

 

Znano je, da se ja župan MOL odločil, da bo kljub vsem opozorilom pričel z izvedbo kanala C0 po 

gradbenem dovoljenju, ki ne omogoča varne postavitve kanalizacije kanala C0, ki je klasificiran kot 

zahtevni objekt, samo gradbeno dovoljenje za kanal C0 pa je bilo izdano za manj zahtevni objekt, kar 

je bilo kasneje, po opozorilih javnosti, zgolj vsebinsko popravljeno v gradbenem dovoljenju, ne pa 

tudi z obnovo postopkov, preverbo primernosti vgradnje kanala C0 na vodovarstvenem območju z 

novimi vodnimi soglasji, ki bi upoštevali Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 

vodonosnika Ljubljanskega polja s Prilogami. 

 

Zaradi vsega navedenega in očitnih groženj, ki bi jih sprožal vkop kanala C0 v vodonosniku 

Ljubljanskega polja med Bodom in Ježico, ki je vir pitne vode za 300.000 prebivalcev Ljubljane, 

dajem pobudo za izvedbo vaje civilne zaščite, Tri dni brez pitne vode v Ljubljani, s katero se bo 

ugotovilo, kako bi se Ljubljana oziroma njena oblast odzvala na stanje, ko je zaradi onesnažitve 

podtalnice potrebno izklopiti črpališča pitne vode in pristopiti k ukrepom sanacije vodovodnega 

sistema na eni strani, na drugi pa poskrbeti za oskrbo prebivalcev s pitno in sanitarno vodo. 

 

Od župana MOL pričakujem takojšen odziv, tudi za to, ker bo s tem prvič vprašal Ljubljančane, na 

najbolj neposreden način, po  počutju ob daljšem pomanjkanju pitne vode, in jim s tem eksplicitno 

izstavil vprašanje, ali sploh soglašajo s tem, da se varovano območje vodonosnika  Ljubljanskega 

polja spremeni v območje intenzivne transmisije kanalizacije, ki bo permanentna grožnja za 

onesnažitev življenjsko pomembnega vira pitne vode za vso Ljubljano.  

 

Permanentna grožnja onesnažitve vira pitne vode izhaja iz dejstva združitve enormnih količin 

kanalizacijskih odplak z virom pitne vode na istem mestu.  

 

Za takojšen odziv na pobudo za izvedbo vaje civilne zaščite pod naslovom Tri dni brez pitne vode v 

Ljubljani, se pristojnim službam MOL in županu MOL zahvaljujem in prosim za pisna pojasnila na 

pobudo glede postopkov izvedbe akcije civilne zaščite oziroma morebitne odklonitve pobude. 

 

                                                                               Mirko Brnič Jager 

                                                                               mestni svetnik 

 

 

 

 

 
 

 


